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تورم در روستاهای استان از اصفهان پیشی گرفت؛

روستانشینی گران!
3

 زیر پوست شهر 
درخواست شهردار  اصفهان از شهروندان برای بازدید از  پروژه قطار شهری؛
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10 هزار واحد مسکن 
 روستایی استان اصفهان

 بهسازی شد

ماموریت های اورژانس 
اصفهان در روزهای آلوده 

افزایش یافت

شهردار اصفهان:

 شهرداری ها می توانند
 راه مقابله با تحریم ها باشند
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هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

* جالل الدین تــاج اصفهانــی از خوانندگان 
مطرح موسیقی سنتی ایرانی است، تحریرهای 
برجسته، تنوع تحریری، صدایی رسا و قدرتمند و 
مناسب خوانی برخی از ویژگی های آوازی اوست. 
آرامگاه وی در تخت فوالد اصفهان قرار دارد *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

احکام مسببان حادثه 
سنگ نوردی اصفهان 

اعالم شد
با اعالم مدیرکل امور مشترک فدراسیون های 

ورزشــی، نتایج تحقیق حادثه سنگ نوردی 

استان اصفهان کامل و آرای الزم توسط کمیته 

انضباطی فدراسیون کوه نوردی و صعودهای 

ورزشی صادر شد.

سیدمحمدشروین اســبقیان، مدیرکل امور 

مشــترک فدراسیون های ورزشــی گفت: با 

توجه به آسیب آرمان غیاثی، ورزشکار عزیز 

کشــورمان در حادثه ســنگ نوردی استان 

اصفهان، موضــوع به صورت کامل توســط 

فدراســیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی 

بررسی و احکام الزم در این خصوص صادر 

شده است.

 بر این اساس مســئول برگزاری، سرداور و 

مسئول ایمنی مســابقه به لحاظ تخطی از 

شیوه نامه برگزاری مســابقات و عدم اقدام 

به اخذ مجوز به ۱۸ مــاه محرومیت قطعی و 

یک سال محرومیت تعلیقی محکوم شدند.

مدیرکل امور مشترک فدراسیون های ورزشی 

افزود: همچنین مدیر برگزاری به یک ســال 

محرومیت قطعی، شخص حمایتچی نونهال 

مصدوم شده به یک سال محرومیت قطعی، 

داور مســیر به ۶ ماه محرومیــت قطعی و 

باشگاه ورزشی اژکهن هم به ۶ ماه محرومیت 

قطعی محکوم شدند.

اســبقیان تاکید کرد: برخی افــراد از جمله 

رییــس، نایــب رییــس، مســئول کمیته 

صعودهای ورزشی هیئت کوه نوردی استان 

اصفهان و مدیر ســالن ورزشــی ایثار ذوب 

آهن هم به دلیل عدم نظارت الزم بر حســن 

اجرای شیوه نامه مســابقات به تذکر کتبی 

و درج در پرونــده محکــوم شــدند. وی در 

پایان در خصوص اقدامات الزم در خصوص 

پیشــگیری از وقوع حوادث مشــابه گفت: 

اعضای کمیته انضباطی فدراســیون ضمن 

تذکر جدی بــه مقامات مســئول در هیئت 

ورزشی استان اصفهان مبنی بر نظارت بیشتر 

و جلوگیری از برگزاری مسابقات بدون مجوز 

تاکید کردند ریاســت هیئت استان هم باید 

اطالع رســانی الزم در این خصوص به تمام 

اماکن ورزشی مربوطه را به عمل آورد.
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 صفحه 5

مناقشه هموفیلی ها

در حالی که رییس کانون هموفیلی های ایران انتقادات 
تندی را از وضعیت این بیماران در اصفهان مطرح کرده بود؛ 

رییس بیمارستان  سید الشهدا)ع( این ادعاها را رد کرد

یمنا
س: ا

عک
جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی مرکز آمار ایران نشان 
می دهد که اگر چه تورم در شــهر اصفهان به نسبت میانگین 
تورم کشــور پایین تر اســت؛ اما این وضعیت در روستاهای 
اســتان چندان مطلوب نیســت و نرخ تورم نقطــه به نقطه 
در روســتاهای اســتان با 33/3 درصد پس از ایالم در رتبه 

باالترین نرخ تورمی در کشور قرار دارد

»علی دایی« گزینه جدید 
مدیرعامل ذوب آهن!
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افشاگری تازه ویکی لیکس درباره سوریه
 خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد، وبسایت افشاگر ویکی لیکس با انتشار چهار سند جدید 
فاش کرد، اسناد درز کرده از سازمان منع تسلیحات شــیمیایی نشان می دهد که اهالی شهر دوما 
در حومه دمشق، با گاز کلر مسموم نشده بودند. این وبسایت با انتشار پیامی در توییتر نوشت، چهار 
سند درز کرده از سازمان منع تسلیحات شیمیایی حاکی از آن است که کارشناسان حقیقت یابی که 
سال ۲۰۱۸ به منطقه دوما اعزام شدند، استفاده از گاز کلر در این شهر را بعید می دانند. این وبسایت در 
ادامه آورده است، پیام های رد و بدل شده میان اعضای این سازمان نشان می دهد که یکی از مقامات 
ارشد سازمان مذکور دستور داده تا بخشی از گزارش کمیته حقیقت یاب از بایگانی اسناد این سازمان 

حذف و تمامی آثار مربوط به تحویل، ذخیره و یا هر اثر دیگر آن از بین برود.

امیر قطر، FATF را امضا کرد
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشــور مبنی بر صــدور قانون مبارزه با 
پولشویی و حمایت از تروریسم )FATF( را امضا کرد. این الیحه که در دسامبر ۲۰۱۸ در کابینه قطر 
به تصویب رسیده بود یک روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی قطر حکم قانون پیدا خواهد کرد. به 
نوشته روزنامه قطری )الشرق(، با توجه به تغییر معیارهای بین المللی و سعی در توانمندسازی 
موسســات مالی و گروه های متخصص در مقابله جرائم مالی، این قانون قرار اســت جایگزین 
قانون ۴ مصوب سال ۲۰۱۰ شود. در این قانون مجازات های ســختی از جمله جریمه نقدی برای 
موسسه های مالی، مشاغل، حرفه های غیر مالی متخلف و همچنین حبس برای فرد محکوم به 
تامین مالی تروریسم وضع شده است. پیش از این عربستان سعودی گفته بود، تصویب و امضای 
این الیحه از ســوی امیر قطر می تواند گامی در جهت کاهش تنش دوحه با همسایگانش در حوزه 

خلیج فارس ارزیابی شود.

آلمان از کمک نظامی به »کی یف« امتناع کرد
وزیر خارجه اوکراین می گوید درخواســت کی یف برای دریافت کمک نظامی از آلمان، با مخالفت 
برلین مواجه شده اســت. »وادیم پریســتایکو« وزیر خارجه اوکراین می گوید این کشور از آلمان 
تقاضای کمک نظامی کرده حال آنکه این درخواست با امتناع طرف مقابل روبه رو شده است. وی در 
این باره افزود: امیدوارم برلین درباره این وضعیت تجدیدنظر کرده و به تقویت توانمندی های نظامی 
اوکراین کمک کند. به گفته وی، اتحادیه اروپا و آلمان کارهای زیادی برای اوکراین انجام داده اند؛ حال 
آنکه این برای توقف خشونت ها کافی نبوده است. وی همچنین از کمک های آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان برای کاهش درگیری ها در شرق اوکراین قدردانی کرد؛ اما مدعی شد مقامات کی یف منتظر 

حمایت بیشتری هستند.

وزارت دفاع ترکیه از آمادگی برای اعزام نیرو به لیبی خبر داد
وزارت دفاع ترکیه از آمادگی نیروهای مســلح این کشــور برای استقرار در کشــور لیبی خبر داد. 
به نوشــته خبرگزاری »آناتولی« آکتوپ طی جلسه ارزیابی ســاالنه وزارت دفاع ترکیه در آنکارا با 
اعالم آمادگی کامل نیروهای مســلح ترکیه برای اســتقرار احتمالی در لیبــی، توضیح داد ارتش 
این کشــور آماده اســت تا در داخل و خارج از مرزهای ترکیــه عملیات انجام دهد. ســخنگوی 
وزارت دفاع ترکیه همچنین افزود: در مجموع ۱7۸9 عنصر مســلح شــبه نظامیان کرد موسوم به 
یگان های مدافع خلق )ی.پ.گ( در ســال ۲۰۱9 به دســت نظامیان ترکیه یا هم پیمانان آن ها از 
پای درآمده اند. »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه نیز تا کنون چند بار بر آمادگی کشورش 
 برای اعزام نظامی به لیبی تاکید کرده و گفته هر زمان دولــت طرابلس بخواهد، آنکارا به آنها کمک

 نظامی می کند.

حدس و گمان ها در مورد جانشین آینده پادشاه عمان ادامه دارد؛

جای خالی »قابوس«

خاورمیانه در حال از دســت دادن یکی از  علیرضا کریمیان
جســورترین و تاثیرگذارترین رهبران خود 
طی چند دهه اخیر است. سلطان قابوس که دهه هاست بر عمان حکمرانی 
می کند نه تنها این کشور را از فقر و توسعه نیافتگی نجات داد و آن را در راه 
پیشرفت قرار داد بلکه بارها از تشدید تنش ها در منطقه با اهمیت خلیج 
فارس جلوگیری کرد و سال ها به عنوان میانجی ایران و غرب و برای رفع 
تنش ها در منطقه تقریبا از هیچ تالشــی فروگذار نکرد و حاال در آستانه 
واپسین روزهای حیاتش، گمانه زنی ها در مورد جانشین او، آینده کشور 
کوچک اما مهم عمان و از آن مهم تر سرنوشت رابطه دو کشور ایران و عمان 
از جمله مســائلی اســت که برای آن فرضیه های ضد و نقیضی شنیده 
می شود. اینکه آیا جانشین سلطان قابوس رویه پیشین در قبال ایران را 
در پیش خواهد گرفت یا به سمت و سوی دیگر کشورهای عربی از جمله 
امارات و عربستان متمایل خواهد شد، چندان روشن نیست چرا که هنوز 
جانشین قطعی برای وی مشخص نشده است. هر چند گمانه زنی هایی 
از سوی رسانه ها در این زمینه مطرح شده از جمله یک مجله عمانی از چهار 
جانشین احتمالی او رونمایی کرده است. سلطان قابوس فرزندی ندارد 
و به همین دلیل گزینه مورد نظر خود را در یک نامه مهر و موم شده برای 
شورای خاندان سلطنتی معین کرده است. خاندان آل سعید از اواسط قرن 

هجدهم، حکمرانی عمان را برعهده داشــته اند. مجله عمانی »مواطن« 
چاپ لندن در گزارشی با اشاره به اینکه جانشین سلطان قابوس بایستی 
بر اساس ماده پنج اساسنامه دولت صادره در سال ۱99۶ دارای شرایطی 
باشد، نوشت که این شرایط عبارت اســت از اینکه فرد جانشین سلطان 
قابوس بایستی مسلمان، عاقل و بالغ و فرزند مشروع پدر و مادر مسلمان 
عمانی و از فرزندان ذکور ترکی بن سعید بن سلطان )حاکم عمان از سال 
۱۸7۱ -۱۸۸۸( باشد. بر اساس این گزارش، از ســال ۲۰۱۴ تا کنون که 
سلطان قابوس حداقل دو بار برای درمان بیماری خود عمان را ترک کرده 
است، برخی منابع عمانی اسامی چهار نفر را به عنوان جانشین احتمالی 
او مطرح کردند که سه نفر از آن ها از پسرعموهای سلطان قابوس هستند 
و اسامی آن ها عبارت اســت از: اسعدبن طارق ۶۵ ســاله؛ پسرعموی 
سلطان قابوس که از اقبال بیشتری برای جانشینی سلطان برخودار است. 
او در مــارس ۲۰۱7 بــه عنوان معــاون نخســت وزیر در امــور روابط و 
همکاری های بین المللی تعیین شد و از ســال ۲۰۰۲ نماینده شخصی 
سلطان قابوس است. دومین نفر هیثم بن طارق ۶۵ ساله و وزیر میراث 
و فرهنگ و برادر ناتنی اسعد بن طارق است که در برخی موارد به عنوان 
فرستاده ویژه سلطان قابوس ماموریت هایی را انجام داده و در گذشته نیز 
در وزارت خارجه فعالیت داشته است. نفر سوم شهاب بن طارق است که 

در سال ۲۰۰۴ از منصب خود به عنوان فرمانده نیروی دریایی بازنشسته 
شد و اکنون مشاور شخصی سلطان قابوس در زمینه تحقیقات است؛ اما 
هر کدام از این افراد که به تخت پادشاهی این کشور برسند خوش بینی 
زیادی نســبت به مســتحکم ماندن روابط ایران و عمان وجــود دارد .
کارشناسان معتقدند سلطان قابوس در عمان در عرصه سیاست داخلی 
و خارجی مکتبی را ایجاد کرده که در عرصه سیاست خارجی این مکتب 
مبتنی بر تساهل و میانجی گری است و قطعا بعد از سلطان قابوس نیز 
این مکتب ادامه پیدا می کند. بنابراین بر اساس آنچه که اشاره شد بعید 
است که در سیاست خارجی عمان نسبت به ایران بعد از سلطان قابوس 
تغییری ایجاد شود. این مســئله به خصوص از آن رو قوت می گیرد که 
عربستان در این سال ها نتوانسته نفوذ چندانی در این کشور داشته باشد؛ 
اما در هر صورت جانشین آینده سلطان قابوس راه سختی تا رسیدن به 
جایگاه باال و نفوذ وی خواهد داشت. چه در داخل و چه در خارج از عمان، 
ابتکارات و تیزهوشی قابوس هیچگاه از یادها فراموش نخواهد شد و حال 
باید منتظر ماند و دید که آیا جانشین وی هم همین راه را طی خواهد کرد 
یا به ماجراجویی های دیگری دامن می زند. در نهایت عمان ناچار به کنار 
آمدن با همسایه قدرتمند خود است در غیر این صورت باید هزینه های 

زیادی برای دوری از ایران بپردازد.

 العرب نزدیک به عربســتان ســعودی نوشت: به 
گزارش منابع سیاسی آگاه، نشانه های هماهنگی 
بین ایران، ترکیــه و قطر، در یمــن، کامال ملموس 
است؛ به ویژه در ســایه تحوالت اخیری که پرونده 
یمن شاهد آن بوده و اشــاره هایی که آنکارا در مورد 
تغییر موضعش در قبال جنگ در یمن، نشان داده 
اســت. در ادامه این مطلب آمده است: این منابع، 
بعید نمی دانند که پرونده یمن، در جریان نشســت 
کواالالمپور، که سران ســه کشور ایران، ترکیه و قطر 
در آن حضور داشتند، مورد بررسی قرار گرفته باشد. 
پیش از ایــن، طبق اطالعات رســیده بــه العرب، 
مسئوالن یمنی، به دنبال توسعه دایره حضور ترکیه 

در پرونده یمن بوده اند  که توســط صالح الجبوانی، 
وزیر حمل و نقل یمنی، علنی شــده و وی در توئیتر 
خود به برگزاری جلســات گفت وگویی در پایتخت 
ترکیه، اشاره کرد که طی آن، در مورد تشکیل کمیته 
مشترکی برای تنظیم پیش نویس توافق همکاری و 
سرمایه گذاری ترکیه در بخش حمل و نقل در یمن، 

بحث و تبادل نظر شده است.
 تحلیلگران بر این عقیده اند که شاخص هایی وجود 
دارد که نشان دهنده تمایل ترکیه برای ورود بیشتر 
به پرونده یمن، به ویژه در مناطق آزاد شــده و این 
امر، یکی از نتایج هماهنگی ایران و ترکیه در یمن و 
تالش آنها برای توزیع مناطق نفوذ است. منابع آگاه 

در گفت وگو با العرب فاش کردند که سرعت گرفتن 
تحرکات ایران و ترکیه در یمن، در ســایه انتشــار 
پیام های سیاسی بین المللی، مبنی بر نزدیکی زمان 
جنگ در یمن و تمایــل قدرت های منطقه ای، برای 
گسترش نفوذ خود در یمن است و در واقع، آنکارا و 
تهران تالش می کنند یمن را به منطقه نزاعی تبدیل 
کنند، تا با کمک آن بتوانند از ائتالف عربی به رهبری 

عربستان، باج گیری کنند.

العرب مدعی شد:

 نشانه های هماهنگی بین ایران، ترکیه و قطر در یمن ملموس است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصالح طلبانی که با شورای نگهبان جلسات داشتند توضیحات را در بیرون واقعی انعکاس دهند. عباسعلی کدخدایی در پاسخ به 
سوالی پیرامون زمان اعالم نتایج بررسی صالحیت های داوطلبین نمایندگی مجلس یازدهم اظهار داشت: احتماال تا دهه دوم دی ماه یعنی ۲۰ یا ۲۱ دی نتایج 
هیئت مرکزی و هیئت های اســتانی را اعالم می کنیم. وی در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر جلســاتی که برخی اصالح طلبان با شورای نگهبان 
داشته اند، بر روند بررسی صالحیت ها توسط این شورا تصریح کرد: شورای نگهبان برای هر پیشنهاد نظر و انتقادی گوش شنوا دارد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه 
داد: اگر کسی نکته ای دارد و راهنمایی  به نظرش می رسد می تواند به ما مراجعه کند. ما این جلســات را همیشه داشتیم و باز هم خواهیم داشت و از این جهت 
ابایی نداریم؛ اما انتظار داریم که اگر مطالب را دریافت می کنند و توضیحات ما را می شنوند، بر اساس آن توضیحات، در بیرون مسئله را منعکس کنند. کدخدایی 
تاکید کرد: انتظار داریم که وقتی پاسخ های ما را می شنوند از آن طرف توضیحات شان برای افکار عمومی درست و واقعی باشد. وی با تاکید بر اینکه مانعی نداریم 
و از این گفت و شنودها زیاد اســت و اتفاق خاصی هم نمی افتد، گفت: ما هم تمام هم و غم مان را می گذاریم که با دقت بیشتر موضوع را بررسی کنیم و مالک و 

معیار ما فقط قانون است. 

چهره روزاصالح طلبان محتوای جلسه با شورای نگهبان را درست منعکس کنند

وز عکس ر

تظاهرات مردم ژاپن در 
 اعتراض به اعزام نیرو

 به خاورمیانه
مردم ژاپن در اعتراض به تصمیم دولت این 
کشور برای اعزام نیرو به خاورمیانه، اقدام 
به برگزاری تظاهرات کردند. دولت ژاپن روز 
جمعه اعزام پرسنل نیروهای دفاع از خود 
به خاورمیانه را به منظور گردآوری اطالعات 
با هــدف حفاظت از کشــتی های مرتبط 
با ژاپن و همچنین تضمیــن ایمنی تردد 

نفتکش ها تصویب کرد.

»ظریف« به نیویورک می رود
 منابع خبری بامداد شنبه گزارش داده اند وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست وزارتی شورای 
امنیت به نیویورک سفر خواهد کرد. یک خبرنگار مستقر در سازمان ملل متحد در حساب کاربری شخصی 
خودش در توئیتر نوشت: »وزیر خارجه ایران،  اوایل ژانویه به دعوت ویتنام رییس دوره ای شورای امنیت 
برای شرکت در نشست وزارتی شورای امنیت ســازمان ملل با موضوع صلح و امنیت به نیویورک سفر 
خواهد کرد.« برخی منابع خبری دیگر، تاریخ ســفر ظریف به نیویورک را 9 ژانویه )۱9 دی ماه( گزارش 
داده اند. منابع رســمی هنوز این خبر را تایید نکرده اند. روز پنجشــنبه وزارت خارجه روســیه اعالم کرد 
»محمدجواد ظریف« هفته آینده در یک سفر کاری، به مسکو پایتخت روسیه می رود. »ماریا زاخارووا« 

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت این سفر روز ۳۰ دسامبر )دوشنبه، 9 دی( انجام می شود. 

روایت مقام بلندپایه ارتش از نحوه تامین امنیت در »مثلث طالیی«
معاون عملیات نیروی دریایی ارتش گفت: برقراری امنیت کامل خطوط کشتیرانی در منطقه اقیانوس 
هند به ویژه در محدوده بین تنگه هرمز، تنگه ماالگا و تنگه باب المندب که به مثلث طالیی مشهور است، 
ضامن حفظ منافع اقتصادی در صحنه جهانی اســت. امیر دریادار دوم طحانی افزود: برقراری امنیت 
کامل خطوط کشتیرانی در این منطقه به ویژه در محدوده بین تنگه هرمز، تنگه ماالگا و تنگه باب المندب 
که به مثلث طالیی مشهور است، از یک سو ضامن حفظ منافع اقتصادی در صحنه جهانی بوده و از سوی 
دیگر همکاری و همگرایی نیروهای دریایی مختلف را می طلبد. وی ادامه داد: ماهیت مشترک تهدیدات 
دریایی و تحوالت سیاسی بین دولت ها برای انجام اقدامات هماهنگ، باعث شده که نیروهای دریایی 
سه کشور بیش از گذشته با یکدیگر همکاری کنند. وی با بیان اینکه باال بردن آمادگی رزمی، دستیابی به 
امنیت جمعی و تبادل تجربه در حوزه مقابله با تروریسم و دزدی دریایی از اهداف مهم این رزمایش است، 
عنوان کرد: امیدوارم به نحو مطلوب و شایسته بتوانیم مراحل مختلف طرح ریزی و اجرای این رزمایش 

مشترک سه جانبه را انجام دهیم.

»FATF« انتقاد جانشین محسن رضایی از موافقان 
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ســوال ما از موافقان »FATF«این است که 
با اجرایی شدن ۳9 توصیه »FATF« در کشــور، چه مزایا و دستاوردهایی برای ما در امر تعامالت 
بانکی و مراودات اقتصادی جهانی حاصل شده است؟ علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشــاره به حواشــی روزهای اخیر درباره لوایح »پالرمو« و »CFT« گفت: حسب 
گزارش رسمی دولت، از ۴۱ توصیه »FATF«، ۱۳ توصیه به سبب اینکه کامال در اختیار وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی بود و نیاز به تصویب قانون نداشت، کامال اجرایی شده است. جانشین دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: حاال سوال ما از موافقان »FATF« این است که با اجرایی شدن این 
۳9 توصیه، چه مزایا و دستاوردهایی برای ما حاصل شده است؟ آیا عملیاتی شدن این ۳9 توصیه 

بی تاثیر بوده و تمام مزایای عضویت در »FATF« منوط به دو توصیه باقی مانده است؟

شکایت دولت از نماینده ماهشهر در مجلس
نماینده ماهشهر در مجلس از شکایت دولت روحانی از او به دلیل اظهاراتش خبر داد. علی گلمرادی 
درباره شکایت دولت روحانی از وی گفت: دولت روحانی اخیرا شکایتی را از من به هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان تقدیم کرده است. وی خاطرنشــان کرد: دولت به صورت غیررسمی معترض بوده 
است که اظهارات من در مجلس برای شان آزاردهنده است این در حالی است که بخش عمده ای از 
مشکالت عدیده ای که در کشور با آن مواجه هستیم به دلیل عدم نظارت نمایندگان مجلس بر امورات 
مختلف و عدم اشراف آن بر جایگاه قانونی شان است چرا که وکیل مردم در مجلس ظرفیت بسیار 

باالیی برای پیگیری امور و مشکالت دارد.

کافه سیاست

رییس کمیسیون امنیت ملی:

کمیته مشترک برای بررسی  
FATFتشکیل شده است

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی با بیــان اینکــه پالرمــو و CFT از 
دســتور کار مجمــع خارج نشــده اســت، 
گفت: کمیته مشــترک برای بررسی لوایح 
FATF تشکیل شــده است. حجت االسالم 
مجتبی ذوالنور با اشــاره به آخرین وضعیت 
بررســی دو الیحه پالرمو و CFT در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، گفــت: این دو 
کنوانسیون که زیر مجموعه FATF هستند 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حال 
 بررسی اســت و از دســتور کار مجمع خارج

 نشده اند. 
وی با تاکید براینکه زمان بررسی این لوایح 
در مجمع تشخیص به پایان نرسیده است، 
ادامه داد: بنده نیز از سوی مجلس به عنوان 
رییس کمیسیون در جلساتی که برای بررسی 
این لوایح تشــکیل می شــود، حضور دارم. 
نماینده مــردم قم در مجلس در پاســخ به 
سوالی درباره اینکه آیا احتمال تصویب این 
لوایــح در مجمع وجود دارد یــا خیر؟ اظهار 
داشت: نمی توان گفت این لوایح رد یا تصویب 
می شــود؛ کارگروهی تخصصی متشکل از 
کارشناســان مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، مجلــس و دولت برای بررســی این 
لوایح تشــکیل شــده و باید پس از بررسی 
درباره این لوایح تصمیم گیری شود. رییس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس تصریح کــرد: کارگروهــی که برای 
بررســی دو الیحه پالرمو و CFT تشــکیل 
شده نظر کارشناسی خود را به صحن مجمع 
ارائه می کنــد تا در آنجا دربــاره این موضوع 

تصمیم گیری به عمل آید.

سلطان قابوس فرزندی ندارد و به همین دلیل گزینه مورد 
نظر خود را در یک نامه مهر و موم شده برای شورای خاندان 
سلطنتی معین کرده است. خاندان آل سعید از اواسط 

قرن هجدهم، حکمرانی عمان را برعهده داشته اند

بین الملل
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مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان:

 10 هزار واحد مسکن روستایی استان اصفهان
 بهسازی شد

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان  گفت: امسال ۱۰ هزار واحد مسکن قدیمی و فرسوده 
روستایی استان اصفهان بهسازی شــد. »غالمحسین خانی« با اشــاره به فرسودگی مسکن های 
روستایی در استان اصفهان اظهارداشت: سالیانه بر اساس برنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران 
تعدادی از مسکن های فرسوده روستایی بهسازی می شوند. وی افزود: امسال ۱۰ هزار واحد مسکن 
قدیمی و فرسوده روستایی استان اصفهان با اختصاص تسهیالت بانکی قرض الحسنه بهسازی شد. 
خانی با بیان اینکه در برنامه امسال بنیاد مسکن این استان تعهد بهســازی نزدیک به 6 هزار واحد 
مسکونی را بر عهده داشت، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش سقف تسهیالت بانکی و توزیع آن در 
استان، بیش از چهار هزار واحد مســکن بیش از تعهد فعالیت، مورد بهسازی قرار گرفتند.  مدیر کل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان  اضافه کرد: در حال حاضر 4۰۰ میلیون ریال تسهیالت بانکی به 

روستاییان برای بهسازی مسکن اختصاص می یابد که کارمزد آن پنج درصد است.

دبیر انجمن صنعت نساجی اصفهان:

میز نساجی، رافع مشکالت این صنعت خواهد بود
دبیر انجمن صنعت نساجی اصفهان گفت: خدمت گزاری به صنعت نساجی تحت عنوان میز نساجی 

به این استان محول شد که قرار اســت مشــکالت اقتصادی و بازرگانی این صنعت در آن برطرف 

شــود. مظفر چلمقانی با بیان این که اصفهان بزرگ ترین قطب نساجی کشور با 2 هزار و ۳۰۰ واحد 

نساجی است، خاطرنشان کرد: یکی از محاسن صنعت نساجی این بوده که از حلقه اول پاالیشگاه، 

پتروشیمی، پلی اکریل، کارخانه های الیاف، نخ و چاپ در اصفهان تولید می شود. وی بیان کرد: در 

کشور حدود هشت هزار واحد نساجی عالوه بر 6 هزار کارگاه دیگر وجود دارد که دست کم ۱۳۰ هزار نفر 

در این صنعت اشتغال دارند. وی ادامه داد: به همین دلیل خدمت گزاری به صنعت نساجی تحت 

عنوان میز نساجی به اصفهان محول شده و قرار است در این میز مشکالت اقتصادی و بازرگانی این 

صنعت برطرف شود. چلمقانی تصریح کرد: از سال ۹6 تاکنون حدود ۱۷ جلسه و چهار گروه تخصصی 

در راستای میز توسعه صنعت نساجی تشکیل شده است.

ارائه »یارانه دارایی« صنعت کفش را رونق می دهد
رییس اتحادیه کفاشــان اســتان اصفهان گفت: ارائه یارانه و بســته های حمایتی در حوزه دارایی 

می تواند تولیدکنندگان کفش در ایــن صنعت را موفق تر کند. اکبر زاهــدی پیرامون اینکه اصفهان 

نخستین تولیدکننده کفش مصنوعی در کشور اســت، اظهار داشت: هنگام ورود چینی ها به ایران، 

اصفهان طرحی را برای کفش های مصنوعی عملیاتی کرد و همین امر سبب شد که اصفهان عنوان 

بزرگ ترین تولید کفش مصنوعی در کشــور را به خود اختصاص دهد. وی، پیرامون اینکه اصفهان 

یکی از سرآمدهای تولید کفش در ایران بوده و هســت، افزود: تولید سالیانه کفش در کشور ۱۰۷ 

میلیون جفت است که ســهم اصفهان ۱5 میلیون در سال اســت. رییس اتحادیه کفاشان استان 

اصفهان با اشاره به 5۰ میلیون جفت واردات کفش، بیان کرد: سرانه کفش در ایران ۳ جفت است؛ 

اما در اروپا ۷ جفت برآورد شده و چنانچه بخواهیم تولید حقیقی داشته باشیم می توانیم 4۰۰ تا 5۰۰ 

میلیون جفت نیز تولید کنیم. زاهدی با اشــاره به فعالیت 2۰ کارخانه بزرگ کفش در اصفهان اظهار 

داشت: در این کارخانه ها 5 هزار نفر اشتغال دارند که پرداخت یارانه در حوزه دارایی می تواند کمک 

 بســیاری به رونق این صنعت کند. وی پیرامون اینکه بازار کفش اصفهان از ظرفیت های بسیاری

 برخوردار اســت، افزود: چنانچه از این صنعت حمایت شــود با توجه به پتانســیل موجود رشــد 

چشمگیری می یابد.

تورم در روستاهای استان از اصفهان پیشی گرفت؛

روستانشینی گران!

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز  مرضیه محب رسول
آمار ایران نشان می دهد که اگر چه تورم در 

شهر اصفهان به نســبت میانگین تورم کشــور پایین تر است؛ اما این 

وضعیت در روستاهای استان چندان مطلوب نیست و نرخ تورم نقطه 

به نقطه در روســتاهای اســتان با ۳۳/۳ درصد پس از ایالم در رتبه 

باالترین نرخ تورمی در کشور قرار دارد. این وضعیت در حالی است که 

متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه روســتایی در کل کشور 28/۹ درصد 

است. 

بر این اساس در آذر ماه سال ۱۳۹8 عدد شاخص کل برای خانوارهای 

کشور به 8 رســید که نســبت به ماه قبل 2/۳ درصد افزایش را نشان 

می دهد. در این ماه بیشــترین نــرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور 

مربوط به استان آذربایجان غربی با ۳/6 درصد افزایش و کمترین نرخ 

تورم ماهانه مربوط به استان کردســتان با 2/۱ درصد افزایش است. 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه 

به نقطه( برای خانوارهای کشــور 8/2۷ درصد است. بیشترین نرخ 

تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان ایالم )۹/۳۳درصد( و کمترین 

آن مربوط به استان کردســتان )۱/2۳درصد( است. نرخ تورم دوازده 

ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹8 برای خانوارهای کشور به عدد۰/4۰ درصد 

رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم )6/48 

درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان قم )2/۳5درصد( است. در 

این میان نرخ تورم اصفهــان درمیانه های جدول تورمی باقی مانده و 

عدد 26/6 را نشــان می دهد که کمتر از شهرهایی مانند تهران، کرمان، 

یزد، قزوین و اردبیل اســت. در حوزه خوراکی ها که بیشــترین اقالم 

مصرفی کشور را به خود اختصاص داده، نرخ تورم 55.۷ درصد است. 

بر این اساس شــاخص قیمت کاال و خدمات تفکیک شده هر استان 

منتشر شده که مشخص است در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 

خانوارهای کشــور مربوط به اســتان آذربایجان غربی با 6.۳ درصد 

افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۱.2 

درصد افزایش اســت. در اصفهان، تورم ماهانــه در گروه خوراکی ها، 

آشــامیدنی ها و دخانیات ۳/۹ اســت. تورم در شــاخص های غیر 

خوراکی اما کمتر نرخ گرانی را تجربه کرده  و نرخ آن پایین تر اســت. 

تورم ماهانه در کاالهای غیر خوراکی و خدمات در اصفهان ۳ درصد و 

تورم دوزده ماهه 2۹/8 درصد بوده است که نشان می دهد در این حوزه 

به دلیل رکود و یــا برخی از رخدادهای دیگر مانند نبود ســرمایه ترمز 

تورمی کشیده شده؛ اما در حوزه خوراکی ها همچنان قیمت ها صعودی 

باقی مانده است. جدول دیگری که از ســوی مرکز آمار ایران منتشر 

شده و جالب توجه است شاخص قیمت کل کاالها وخدمات مصرفی 

خانوارهای کشور به تفکیک اســتان و گروه های اصلی است که نشان 

می دهد در اصفهان این دخانیات است که پرچم دار شاخص قیمت ها 

در میان سایر شاخص های غیر خوراکی است در حالی که خوراکی ها 

و آشامیدنی ها 2۳۳ درصد، بهداشت و درمان ۱۷۳ درصد حمل و نقل 

2۰۱ درصد و تفریح و فرهنگ با 256 درصد پیشتاز قیمت ها بودند. در 

این میان دخانیات با ۳۱8 درصد در باالی جدول شــاخص قیمت ها 

در اصفهان قرار دارد.

 این مسئله وقتی جالب تر می شود که بدانیم در اغلب شهرهای بزرگ 

کشور این شاخص چندان باال نیست و اصفهان پس از یزد، چهار محال 

و خراسان شمالی در رده چهارم بیشــترین نرخ تورم دخانیات جای 

گرفته ؛ اما بیشــترین میزان تورم در ماه آذر در گــروه حمل و نقل در 

اصفهان رخ داده است. در حالی که خوراکی ها و آشامیدنی ها تورم 2۷ 

درصدی داشته، پوشــاک و کفش ۳۷ درصد و حمل و نقل 46 درصد 

گران تر شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: میــزان خروجی ســد زاینده رود با 
توجه به میزان بارندگی ها در فصل پاییز، پیش بینی 
بارش های آتی و مصرف و منابع آب تعیین شد که 

اکنون ۱۱.5 متر مکعب بر ثانیه است. 
طی چند روز گذشــته مطالبی انتقادی در برخی از 
شبکه های اجتماعی درباره کاهش مجدد خروجی 
آب از ســد زاینده رود از ۱5 به ۱۱ مترمکعب برثانیه 

منتشر شــد و عده ای از جمله دوســتداران محیط 
زیست عنوان کردند که این میزان آب، باعث توقف 
جریان آب در بستر این رودخانه در اصفهان خواهد 

شد و حقابه زیست محیطی تامین نمی شود. 
از طرفی معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان تاکید دارد که میزان خروجی سد 
زاینده رود به طور پلکانی کاهش می یابد و مقرر نبود 

۱5 متر مکعب بر ثانیه باقی بماند.
 حســن ساســانی با بیان اینکه میــزان خروجی 
ســد زاینده رود بر اســاس برنامه منابع و مصارف 
ابالغی تعیین می شــود و نتیجه یــک کار گروهی 
اســت، افزود: تصمیم ها در حوزه زاینده رود، فردی 

نیســت بلکه چند وجهــی و گروهی بــوده و طبق 
 برنامه منابع و مصارف که از تهران ابالغ می شــود، 

صورت می گیرد.
 وی با اشاره به اینکه میزان بارش ها محدود است 
و پیش بینی هایــی که برای پاییز امســال از جمله 
آبان شــده بود، تحقق نیافت، تصریح کرد: از طرف 
دیگر ما دغدغه تامین آب آشامیدنی را نیز با توجه 
به تعداد زیاد مصرف کنندگان داریم. ساســانی با 
تاکید بر اینکه دوستداران محیط زیست در اصفهان، 
دغدغه بجایی دارند، اضافه کرد: ما باید پاسخگوی 
 نگرانی تامین آب آشامیدنی در تابستان آینده نیز

 باشیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

تصمیم ها در حوزه زاینده رود فردی نیست

عسل

بازار

 اصفهان پس از یزد، چهار محال و خراسان شمالی در 
رده چهارم بیشترین نرخ تورم دخانیات جای گرفته ؛ اما 
بیشترین میزان تورم در ماه آذر در گروه حمل و نقل در 

اصفهان رخ داده است

عسل طبیعی ژیکاس 
- 250 گرم

قیمت: 28،000 تومان

 عسل گون شیگوار 
 یک  کیلوگرم

قیمت: 47،500 تومان

 عسل مینا شانیک 
یک  کیلوگرم

قیمت: 89،000 تومان

فعال سازی امکان انتقال تماس خطوط ثابت تلفن
امکان فعال سازی انتقال تماس خطوط ثابت تلفن از طریق سایت مخابرات برای مشترکان فعال 
شد. به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات اســتان اصفهان، امکان انتقال تماس برای خطوط 
ثابت تلفن فعال شده است. بر این اساس مشترکان می توانند با مراجعه به بخش مخابرات من در 
وبسایت شرکت مخابرات ایران ظرف 24 ساعت امکان انتقال تماس روی خط ثابت را فعال کنند.

رقم آورده اولیه متقاضیان مسکن ملی اعالم شد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه گفت: قیمت تمام شده یک واحد ۱۰۰ متری در طرح اقدام ملی 
مسکن 25۰ میلیون تومان خواهد بود. محمود محمودزاده با تکذیب آورده اولیه ۱5۰ میلیون تومانی 
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، گفت: طبق جدولی که برای طرح مسکن ملی در سایت منتشر 
شده است، متقاضیان در مرحله اول تنها ۳۰ درصد کل بهای تمام شده را پرداخت می کنند و در مراحل 
بعدی مطابق با پیشرفت واحدهای مسکونی آورده های خود را پرداخت خواهند کرد. معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آورده متقاضیان برای واحدهای طرح اقدام ملی 
مسکن در شهرهای مختلف ۳۰ تا 4۰ میلیون تومان است، گفت: در صورتی که پروژه های طرح اقدام 
ملی مسکن ۹۹ ساله باشد و متقاضیان به صورت گروهی واحدهای خود را تحویل بگیرند، قیمت 

تمام شده ساخت واحدها بسیار ارزان تر تمام می شود.

قیمت طال به باالترین سطح خود طی 3 ماهه اخیر  رسید
قیمت طال به باالترین سطح خود در سه ماهه اخیر رسید و بهترین عملکرد هفتگی خود را از ماه اوت ثبت 
کرد. براساس این گزارش؛ باب هابرکورن استراتژیست ارشد موسسه آر جی او فیوچرز در شیکاگو در این 
باره گفت:» سرمایه گذاران نگران وضعیت بازار سهام و اوراق قرضه در سال 2۰2۰ هستند. شک و تردیدهای 
زیادی درباره آینده بازار سهام و اوراق قرضه وجود دارد. ما شاهد ورود پول و نقدینگی به بازار طال هستیم«. 
قیمت هر اونس طال برای تحویل در ماه فوریه با ۳.۷۰ دالر افزایش به بیش از ۱5۱8.۱۰ دالر رسیده است 
که این باالترین رکورد از 24 سپتامبر به شمار می رود. قیمت هر اونس نقره با 4.۷ سنت کاهش به ۱۷.۹4 
دالر رسیده است. قیمت طال در هفته ای که گذشت با رشد 2.45 درصدی روبه رو شد که این بهترین عملکرد 
این فلز گرانبها از اوایل ماه اوت محسوب می شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که طال آزمون مهمی را 
پس از توافق تجاری چین و آمریکا پشت سر گذاشته و این توافق موجب افزایش قیمت طال شده است.

استفاده مافیا از  ربات برای ثبت نام خودرو
عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه متاسفانه »مافیا« از ربات برای ثبت نام 
خودرو در سایت های شرکت های خودروساز استفاده می کنند،  گفت: باید نهادهای نظارتی و امنیتی 
ورود کرده و به این معضل پایان دهند.سیدجواد حسینی کیا در پاسخ به سوالی درباره اعتراض مردم 
به خودروسازان در ثبت نام های اخیر مبنی بر اینکه ظرف چند دقیقه سایت های ثبت نام بسته شده و 
امکان خرید خودرو وجود ندارد، گفت: برای بررسی این موضوع تحقیقاتی انجام داده ام که به صورت 
غیررسمی اعالم کردند مافیاهای خودرو با استفاده از ربات اقدام به ثبت نام در سایت ها می کنند. وی 
افزود: این اخبار غیررسمی به کمیسیون صنایع مجلس رسیده است که وقتی سامانه خرید خودرو 
برای یک تا 2 ثانیه باز می شود و هزاران نفر خواهان ثبت نام تعدادی خودرو هستند متاسفانه مافیا با 
استفاده از روش های غیرقانونی و بهره گیری از ربات تعدادی خودرو را ثبت نام می کنند. حسینی کیا 
خاطرنشان کرد: باید وزارت صنعت و نهادهای نظارتی نسبت به بکارگیری ربات از سوی مافیای خودرو 
برای ثبت نام خودرو اقدام کنند. به نظر می رسد باید کمیسیون صنایع مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ از 
وزارت صمت و نهادهای نظارتی و حتی وزارت اطالعات بخواهد که نسبت به بررسی و صحت و سقم  

اقدامات اخیر مافیای خودرو در ثبت نام خودرو اقدام کنند. 

کافه اقتصاد

اخبار

مدیر امور تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: سطح اراضی زیر کشت گیاهان دارویی اســتان اصفهان در مقایسه با سال گذشته ۳۰ 
درصد رشد داشته است. اصغر رستمی اظهار داشت: کشت گیاهان دارویی در حوزه تولیدات گیاهی استان اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار است. خوشبختانه 
امسال توانستیم سطح اراضی کشت گیاهان دارویی در استان اصفهان را ۱5۰۰ هکتار افزایش دهیم. وی افزود: از آنجایی که استان اصفهان سومین تولید کننده 
گیاهان دارویی در کشور شناخته می شود در تالشیم تا با ارائه تســهیالت الزم ، زمینه توسعه اراضی کشت گیاهان دارویی در استان اصفهان را فراهم کنیم. مدیر 
امور تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: گیاهان دارویی از نظر تغذیه گیاهی، نیازآب وشوری آب و خاک مقاوم هستند و یکی از 
ویژگی های منحصر به فرد گیاهان دارویی مقاوم بودن آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اســت. وی اضافه کرد: با توسعه اراضی کشت گیاهان دارویی می توان 
بخش وسیعی از مناطق بیابانی و خشک استان اصفهان را با ایجاد پوشش گیاهی کاهش داد. مدیر امور تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
گفت: گیاهان دارویی نقش بسزایی در بسته بندی، برند ســازی و صنایع تبدیلی استان اصفهان دارند. با توسعه اراضی کشت گیاهان دارویی می توان وضعیت 

اقتصادی صنعت کشاورزی استان اصفهان را ارتقا بخشید.

رونق کاشت گیاهان دارویی در اصفهان

نسل جدید پژو 308 
در  راه است

نســل فعلی پژو ۳۰8 در سال 
2۰۱4 و اندکــی پــس از ورود 
به خط تولید توانســت عنوان 
خودروی سال اروپا را به دست 
آورد، بنابراین جانشــین این 
خودرو باید جا پای محصولی 
بگذارد که حرف هــای زیادی 

برای گفتن داشته است. 

وز عکس ر
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آگهی

مفاد آراء
10/55 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره  9765  مورخ  1398/08/08 آقای / خانم جعفر راست قلم     فرزند  محمود    
به شماره کالسه  1446    وبه شماره شناســنامه 528  و به شماره ملی    1284461491  
صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  انباری   به مساحت 351.24 مترمربع پالک شماره 
881 فرعی از   111    اصلی واقع  در   نخود جاری انــدان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 277 دفتر 122 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شــماره  0994  مورخ  1398/09/18 آقای / خانم حمیرا جلیلی    فرزند  علی شا   
به شماره کالسه  1773    وبه شماره شناســنامه 602  و به شماره ملی    4171480000  
صادره نسبت به3 دانگ  شــش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه در حال ساخت   به مساحت 
169.66   مترمربع پالک شماره 1244 فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت غالمرضا جعفری  سند  
59410  مورخ 98/06/21  دفتر 139ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
3- رای  شماره  0992  مورخ  1398/09/18 آقای / خانم غالمرضا جعفری     فرزند  محمود    
به شماره کالسه  1772    وبه شماره شناسنامه 34  و به شماره ملی    1129848175  صادره 
نسبت به3 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه در حال ساخت   به مساحت 169.66   
مترمربع پالک شماره 1244 فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند  59410  مورخ 98/06/21  دفتر 139ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شــماره  9639  مورخ  1398/08/02 آقای / خانم عبدالرحیــم دادخواه     فرزند  
اســداله   به شــماره کالســه  1879    وبه شماره شناســنامه 1667  و به شــماره ملی    
1141253771  صادره نسبت  به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 271.08   مترمربع 
پالک شماره 1187 فرعی از   104    اصلی واقع  در   اصغر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواســطه از ارائه قولنامه  فاطمه جاری نجف آبادی  
صفحه 316دفتر 605ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
5- رای  شــماره  0459  مورخ  1398/09/04 آقای / خانم زیبا مادری ورنوســفادرانی     
فرزند  غالمرضا    به شماره کالسه  1254    وبه شماره شناسنامه 3125  و به شماره ملی    
1141233940  صادره نسبت به3 دانگ  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 85.50 
مترمربع پالک شماره 487 فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از کوکب سلطان امیر یوسفی ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شــماره  0461  مــورخ  1398/09/04 آقای / خانم عبدالرضا حاجی هاشــمی  
ورنوسفادرانی      فرزند  براتعلی     به شماره کالسه  1277   وبه شماره شناسنامه 454  و به 
شماره ملی    1141048000  صادره نسبت به3 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
85.50 مترمربع پالک شماره 487 فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از کوکب سلطان امیر یوسفی 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره  1031  مــورخ  1397/01/30 آقای / خانم عبدالرضــا اصغری  فرزند  
رمضانعلی     به شماره کالســه  1751    وبه شــماره شناســنامه 185  و به شماره ملی    
1141070553  صادره نسبت به3 دانگ  شــش   دانگ یکباب  خانه 3 طبقه  به مساحت 
198.18 مترمربع پالک شــماره 776 و 777 فرعی از   158    اصلــی واقع  در   صدر آباد    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی 
شهر ثبت در صفحه 566 دفتر 4 و صفحه 385 دفتر 127  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شماره  1032  مورخ  1397/01/30 آقای / خانم مریم  اصغری   فرزند  محمد علی      
به شماره کالسه  1752    وبه شماره شناسنامه 22399  و به شماره ملی    1140223569  
صادره نسبت به3 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه 3 طبقه  به مساحت 198.18 مترمربع 
پالک شماره 776 و 777 فرعی از   158    اصلی واقع  در   صدر آباد    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از  مالک رسمی شهر داری خمینی شهر 
ثبت در صفحه 566 دفتــر 4 و صفحه 385 دفتر 127  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شماره  1135  مورخ  1397/09/20 آقای / خانم کریم رحیمی  فرزند  حسن      به 
شماره کالسه  1111    وبه شماره شناســنامه 12660  و به شماره ملی    1140502786  
صادره نسبت به3 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 200 مترمربع پالک شماره 
586 فرعی از   158    اصلــی واقع  در   صدر آباد    بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شــهر ثبت در صفحه 486 دفتر 3 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره  1136  مورخ  1397/09/20 آقای / خانم زهــرا رحیمی اندانی فرزند  
عزیز اله   به شماره کالســه  1109    وبه شــماره شناســنامه 18220  و به شماره ملی    
1140181742  صادره نســبت به3 دانگ  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 200 
مترمربع پالک شماره 586 فرعی از   158    اصلی واقع  در   صدر آباد    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت در صفحه 

486 دفتر 3 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره  0214  مــورخ  1397/08/27 آقــای / خانم بهرام شمســی مقدم     
فرزند  نصرت اهلل   به شماره کالســه  1500    وبه شماره شناســنامه 6  و به شماره ملی    
1129844781  صادره نســبت به شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 180  مترمربع 
پالک شــماره 320 فرعی از   159    اصلی واقع  در   اراضی شمالی     بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت ســند 3592 سند 42095 
 مورخ 98/05/31 دفتر 301 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
12- رای  شــماره  0760  مورخ  1397/09/10 آقای / خانم غالمعلــی رحمتی  فرزند  
کرمعلی  به شــماره کالســه  1478    وبه شــماره شناســنامه 738  و به شــماره ملی    
1141106991  صادره نسبت به   شش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 37.84 مترمربع 
پالک شماره 17 فرعی از   110    اصلی واقع  در   کک و موش اندان    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 4029 و سند 74711 مورخ 98/03/22 دفتر172 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شــماره  1794  مــورخ  1398/02/17 آقای / خانم طیبــه عزیزاللهی  فرزند  
عباســعلی   به شماره کالســه  0901    وبه شــماره شناســنامه 3542  و به شماره ملی    
1140688197  صادره خمینی شــهر  نسبت به 3 دانگ مشــاع از    شش   دانگ یکباب  
خانه  به مساحت 190.05 مترمربع پالک شماره 297 فرعی از   107    اصلی واقع  در   بابا 
فضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 215 دفتر 

466ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شماره  1795  مورخ  1398/02/17 آقای / خانم محمد علی نجار پور فروشانی         
فرزند  رضا   به شماره کالســه  0900    وبه شماره شناســنامه 12492  و به شماره ملی    
1140501100  صادره خمینی شــهر  نسبت به 3 دانگ مشــاع از    شش   دانگ یکباب  
خانه  به مساحت 190.05 مترمربع پالک شماره 297 فرعی از   107    اصلی واقع  در   بابا 
فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 215 دفتر 

466ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15- رای  شماره  0407  مورخ  1398/09/03 آقای / خانم زهرا بنی صادقیان  فرزند  عباس        

به شماره کالسه  1268    وبه شماره شناسنامه 51346  و به شماره ملی    1280402806  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از    شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 158.20 مترمربع 
پالک شماره 668 فرعی از   107    اصلی واقع  در   بابا فضلگاه      بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 40309 مورخ 98/02/26 دفتر 301ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شماره  0405  مورخ  1398/09/03 آقای / خانم محمد علی آقائی   فرزند  اسداهلل        
به شماره کالسه  1267    وبه شماره شناســنامه 842  و به شماره ملی    1141095416  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از    شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 158.20 مترمربع 
پالک شماره 668 فرعی از   107    اصلی واقع  در   بابا فضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 40309 مورخ 98/02/26 دفتر 301ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره  1167  مورخ  1398/09/23 آقای / خانم هاجر خســروی فروشانی         
فرزند  محمد  به شــماره کالســه  1495    وبه شماره شناســنامه 1130202828  و به 
شماره ملی    1130202828  صادره اصفهان  نســبت به 3 دانگ مشاع از    شش   دانگ 
یکباب  ساختمان در حال ساخت  به مســاحت 155.83 مترمربع پالک شماره 28 فرعی 
از   114    اصلی  واقع  در   شــمس آبــاد   بخش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی  
 شهر شامل ســند 12011 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
18- رای  شــماره  1165  مورخ  1398/09/23 آقای / خانم مهدی اله خدا  فروشــانی         
فرزند  عبدالرضا   به شماره کالســه  1487    وبه شماره شناسنامه 1463  و به شماره ملی    
1141323613  صادره مرکزی  نسبت به 3 دانگ مشــاع از    شش   دانگ یکباب  خانه 
درحال ساخت   به مساحت 155.83 مترمربع پالک شماره 28 فرعی از   114    اصلی واقع  
در   شــمس آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 12012 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره  1016  مورخ  1398/09/19 آقای / خانم سید صادق موسوی  فرزند  
سید مســیب   به شماره کالســه  1754    وبه شماره شناســنامه 1522  و به شماره ملی    
1142495027  صادره خمینی شــهر  نسبت به شــش   دانگ یکباب ساختمان درحال 
ساخت   به مساحت 154.40مترمربع پالک شــماره 691 فرعی از   99    اصلی واقع  در   
جوی آباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 32043 مورخ 
 98/07/20 دفتر 300 ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
20- رای  شــماره  7918  مــورخ  1398/06/24 آقای / خانم ســید محمد علی برکات 
دیباجی  فرزند  رضا   به شماره کالســه  1032    وبه شماره شناسنامه 78  و به شماره ملی    
1141541084  صادره خمینی شــهر  نسبت به  شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
342.50 مترمربع پالک شماره 619 فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان    بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت  در صفحه 26 دفتر 365 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شماره  0700  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم صدیقه حاجی باقری فروشانی          
فرزند  عباسعلی  به شــماره کالسه  2124    وبه شماره شناســنامه 395  و به شماره ملی    
1141607867  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از    شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
116.50 مترمربع پالک شماره 1849 فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ســند 11027 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره  0702  مــورخ  1398/09/09 آقای / خانم حســین حیدریان   فرزند  
عباسعلی  به شماره کالســه  2123    وبه شــماره شناســنامه 17176  و به شماره ملی    
1142386481  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از    شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
116.50 مترمربع پالک شماره 1849 فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت صدیقه حاجی 
باقری سند 11027 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
23- رای  شــماره  1417  مورخ  1398/09/27 آقای / خانم مریم جباری   فرزند  تقی  به 
شماره کالســه  1710    وبه شماره شناسنامه 2347  و به شــماره ملی    5110207550  
صادره نسبت به    شش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 117.90مترمربع پالک شماره 
4243 فرعــی از   87    اصلی واقع  در   ورنوســفادران بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در در صفحه 521 دفتر 231 صفحــه 13 دفتر 112 و 
 صفحه 19 دفتر 113 ومالحظه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
24- رای  شــماره  1340  مورخ  1398/09/25 آقای / خانم علی ملکوتی ورنوسفادرانی          
فرزند  ابراهیم  به شماره کالسه  1692    وبه شــماره شناسنامه 14588  و به شماره ملی    
1140144643  صادره خمینی شهر  نسبت به   شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
94 مترمربع پالک شماره 2341 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران    بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 45084 مورخ 64/05/28 دفتر 61 مع 
الواسطه از جمیله شاه زمانی  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
25- رای  شــماره  1152  مورخ  1398/09/23 آقای / خانم امراهلل اخوان فرزند  محمد          
به شماره کالسه  2104    وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    1141032325  صادره 
نسبت به   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 200 مترمربع پالک شماره 769 فرعی از   
158    اصلی واقع  در  صدر آباد     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت در صفحه 484 دفتر 3   ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
 26- رای  شــماره  7074  مورخ  1394/11/17 آقای / خانم مرضیــه ابراهیمیان  فرزند  
عزیز اله   به شــماره کالســه  3003    وبه شــماره شناســنامه 2116  و به شماره ملی    
1141223856  صادره خمینی شهر  نسبت به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه 
دو طبقه   به مساحت 156.6 مترمربع پالک شماره 1349 و 1349.1 فرعی از   85    اصلی 
واقع  در  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 124124 مورخ 
86/12/11 دفترخانه  63 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
27- رای  شــماره  7073  مورخ  1394/11/17 آقای / خانــم روح اهلل مختاری   فرزند  
خداداد         به شــماره کالســه  3002    وبه شــماره شناســنامه 198  و به شماره ملی    
1141144050  صادره خمینی شهر  نسبت به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه 
دو طبقه   به مساحت 156.6 مترمربع پالک شماره 1349 و 1349.1 فرعی از   85    اصلی 
واقع  در  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 124124 مورخ 
 86/12/11 دفترخانه  63 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
28- رای  شــماره  1219  مــورخ  1398/09/24 آقای / خانم عبــاس خالوئی  خوزانی          
فرزند  غالمعلی   به شماره کالسه  1761    وبه شماره شناسنامه 24303  و به شماره ملی    
1140234633  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  ساختمان در حال ساخت  به مساحت 
159.50 مترمربع پالک شــماره 3288 فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 8014  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
29- رای  شــماره  1211  مــورخ  1398/09/24 آقای / خانم عبــاس خالوئی  خوزانی          
فرزند  غالمعلی  به شماره کالسه  1758    وبه شماره شناسنامه 24303  و به شماره ملی    
1140234633  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه قدیمی مخروبه   به مساحت 
115.05 مترمربع پالک شــماره 3288 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 8014  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
30- رای  شــماره  1214  مــورخ  1398/09/24 آقای / خانم عبــاس خالوئی خوزانی           
فرزند  غالمعلی  به شماره کالسه  1759    وبه شماره شناسنامه 24303  و به شماره ملی    
1140234633  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  ساختمان در حال ساخت   به مساحت 
159.50 مترمربع پالک شماره 3288 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 8014  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

31- رای  شــماره  1217  مــورخ  1398/09/24 آقای / خانم عبــاس خالوئی   خوزانی         
فرزند  غالمعلی  به شماره کالسه  1760    وبه شماره شناسنامه 24303  و به شماره ملی    
1140234633  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه   قدیمی  و مخروبه به مساحت 
149 مترمربع پالک شــماره 3288 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشــان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 8014  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای  شماره  1442  مورخ  1398/09/27 آقای / خانم حسن راجی   فرزند  جعفر  به 
شماره کالسه  1708    وبه شماره شناسنامه 775  و به شماره ملی    1817891367  صادره 
نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 98.35 مترمربع پالک شماره 540 فرعی از   
72    اصلی واقع  در  فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع 
الواسطه از مالکیت رجبعلی جعفری  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره  7983  مورخ  1398/06/26 آقای / خانم رضوان پیمانی فروشــانی            
فرزند  نوراهلل   به شــماره کالســه  0165    وبه شماره شناســنامه 150  و به شماره ملی    
1755156790  صادره نسبت به  شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 287 مترمربع 
پالک شــماره 745 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشــان بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت رجعلی عمو چی ثبت در صفحه 
 331 و 328 دفتر 157 ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
34- رای  شــماره  10235  مــورخ  1398/08/28 آقای / خانم هاجر مســلمی خوزانی            
فرزند  قاســم    به شماره کالســه  1467    وبه شماره شناســنامه 485  و به شماره ملی    
1141274795  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
223.40 مترمربع پالک شــماره 582 و 3256 و 3257 فرعــی از   85    اصلی واقع  در 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل سند 40947 مورخ 
 98/02/30 دفتــر 301  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
35- رای  شــماره  10236  مورخ  1398/08/28 آقای / خانم محمد رضا امینی  خوزانی            
فرزند  وهاب   به شماره کالسه  1468    وبه شماره شناســنامه 10574  و به شماره ملی    
1140358707  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
223.40 مترمربع پالک شــماره 582 و 3256 و 3257 فرعــی از   85    اصلی واقع  در 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل سند 40947 مورخ 
 98/02/30 دفتــر 301  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :98/10/08 
تاریخ انتشار  نوبت دوم :98/10/23 

م الف:  711130  نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
مفاد آراء

10/56 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شماره 2403 مورخ 98/06/21 هیات اول آقاي ابراهیم ایزدي دنبه به شناسنامه 
شماره 1262 کدملي 1289074704 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 142/11 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی 

دهقان خریداری شده است.
2- رای شــماره 3396 مورخ 98/09/07 هیات اول آقاي حمیدرضــا رحیمي لنجي به 
شناسنامه شماره 1018 کدملي 1292720077 صادره اصفهان فرزند نوراهلل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 150/17 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش  5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای رضا لری خریداری شده است.
3- رای شماره 2126 مورخ 98/05/24 هیات اول آقاي رضا محمدي آدرگاني به شناسنامه 
شــماره 9 کدملي 5419494280 صادره مبارکه فرزند لطفعلي بر چهار دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 129/05 مترمربع مفروزی از  پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حیدر نادری دستجردی خربداری شده است.
4- رای شــماره 2906 مورخ 98/08/04 هیات اول خانم زرین تاج عبدي به شناسنامه 
شماره 120 کدملي 3440764184 صادره بندرلنگه فرزند شــیرزاد بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 129/05 مترمربع مفروزی از  پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حیدر نادری دستجردی خربداری شده است.
5- رای شماره 3048 مورخ 98/08/21 هیات اول آقاي  امیر سعیدي به شناسنامه شماره 
932 کدملي 1289103275 صادره فرزند هوشــنگ بر ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت116/64 مترمربع مفروزی از پالک شــماره131 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم محترم صانعی خونساری خریداری شده است.
6- رای شــماره 3010 مورخ 98/08/19 هیات اول آقاي قربانعلي عابدي گشنیگاني به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 6339836607 صادره شهر کرد فرزند غالمعلی بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 142/74 مترمربع مفروزی از  پالک شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خریداری شده است.
7- رای شــماه 2912 مورخ 98/08/06 هیــات اول آقاي محمود وحیددســتجردي به 
شناســنامه شــماره 16808 کدملي 1282637381 صادره فرزند محمد بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 207/60 مترمربع مفروزی از پالک شماره 391فرعي از4999 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شــماره 3367 مورخ 98/09/04 هیات اول آقاي منصور نجفي به شناســنامه 
شــماره 1 کدملي 5649566712 صادره فرزند حسن بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
198/05 مترمربع مفروزی از پالک شماره 3056 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
9- رای شماره 3391 مورخ 98/09/05 هیات اول آقاي سید محمد هاشمي به شناسنامه 
شــماره 25413 کدملي 1282722662 صادره اصفهان فرزند سید حسن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 201/05 مترمربع مفروزی از پالک شماره  4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای قدیرعلی هادیان خریداری شده است.
10-  رای شماره 3243 مورخ 98/08/28 و رای اصالحی شماره 3469 مورخ 98/09/12 
هیات اول آقاي محمد جــواد صادقیان دهاقاني به شناســنامه شــماره 1413 کدملي 
1289737177 صادره اصفهان فرزند امراله بر 1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 45/91 مترمربع مفروزی از پالک شماره 2811 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11-  رای شماره 3245 مورخ 98/08/28 و رای اصالحی شماره 3468 مورخ 98/09/12 
هیات اول آقاي رسول صادقیان دهاقاني به شناسنامه شماره 8160 کدملي 1292975210 
صادره اصفهان فرزند امراله بر 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
45/91 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 2811 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 
گردیده است.

12-  رای شماره 3206 مورخ 98/08/27 و رای اصالحی شماره 3471 مورخ 98/09/12 
هیات اول آقاي امرله صادقیان دهاقاني به شناسنامه شــماره 9 کدملي 5129608143 
صادره شهرضا فرزند ابراهیم بر1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
45/91 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 2811 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
13-  رای شماره 3246 مورخ 98/08/28 و رای اصالحی شماره 3466 مورخ 98/09/12 
هیات اول خانم شهین صفریان بروجني به شناسنامه شماره 1370 کدملي 1289332738 
صادره اصفهان فرزند نصراله بر1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
45/91 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 2811 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
14-  رای شماره 3397 مورخ 98/09/07 هیات اول آقاي رحمت اله محمدي طادي به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 1111333440 صادره فالورجان فرزند محمد بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حیدر رمضان پور دنبه خریداری شده است.
15-  رای شــماره 3398 مورخ 98/09/07 هیات اول خانم جواهر دهقاني دستجردي به 
شناسنامه شــماره 46 کدملي 1288638337 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حیدر رمضان پور دنبه خریداری شده است.
16-  رای شماره 3544 مورخ 98/09/20 هیات اول آقاي  محمد رضا طایي به شناسنامه 
شماره 116 کدملي 1209643359 صادره ســمیرم فرزند خسرو بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 97/15 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 102فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف خانم 

عفت شریفی سده خریداری شده است.
17-  رای شــماره 3013 مــورخ 98/08/19 و رای اصالحــی شــماره 3742 مــورخ 
98/10/03 هیات اول آقاي غالمرضا زماني علویجه به شناسنامه شماره 40463 کدملي 
1280830204 صادره فرزند محمد بر ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 347/77 
مترمربع مفروزی از پالک شماره151 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای کریم غزنوی 

تبریزی خریداری شده است.
18-  رای شماره 2031 مورخ 98/05/19 هیات اول خانم ساناز رستگار پناه به شناسنامه 
شماره 2154 کدملي 1288273061 صادره اصفهان فرزند علي بر 194 سهم از 291 سهم 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 90/80 مترمربع مفروزی از پالک شماره 34 فرعي 
از3016 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19-  رای شماره 2095 مورخ 98/05/23 هیات اول آقاي سید مهدي ناجي به شناسنامه 
شماره 1271131382 کدملي 1271131382 صادره اصفهان فرزند سید علي بر 97 سهم 
مشاع از291 سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 90/80 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره34 فرعي از3016 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20-  رای شماره 3489 مورخ 98/09/14 هیات اول  آقاي رمضان کریمي به شناسنامه 
شماره 41 کدملي 5239679002 صادره فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
113/78 مترمربع مفروزی از پالک شــماره3065 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

21-  رای شماره 3538 مورخ 98/09/19 هیات اول آقاي  سید اصغر هاشمي به شناسنامه 
شماره 46 کدملي 4622915863 صادره شهر کرد فرزند سیدحسین بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/42 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای حسن طادی خریداری شده است.
22-  رای شماره 3539 مورخ 98/09/19 هیات اول خانم خدیجه کاظمي شیخ شباني به 
شناسنامه شماره 47 کدملي 4622926245 صادره شهر کرد فرزند حسین  بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/42  مترمربع مفروزی از پالک شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حسن طادی خریداری شده است.
23-  رای شــماره 3552 مورخ 98/09/20 هیات اول آقاي  محمود قانع به شناســنامه 
شماره 72 کدملي 1288687702 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 25/70 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 36 فرعي از 4484 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
24-  رای شــماره 3553 مورخ 98/09/20 هیات اول آقاي محمود قانع به شناســنامه 
شــماره 72 کدملي 1288687702 صادره اصفهان فرزند حســین بر ششدانگ یکباب 
مغازه به مســاحت 5/10 مترمربع مفروزی از پالک شماره 36 فرعي از 4484 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/23

م الف: 712993  اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/54 شــماره نامــه:  139885602033002706 نظــر به اینکه ســند مالکیت یک 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی معروف باروئین پالک ثبتی شماره 
1010 فرعی از 9-  اصلــی واقع در کوی علیاء جزء بخش 9 حــوزه ثبتی نطنز  ذیل ثبت 
10545 در صفحه 334 دفتر80-  امالک و شماره چاپی 799755 به نام محمد نصیری 
 علیائی تحت شــماره چاپی ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، ســپس به موجب سند
 انتقال قطعــی شــماره: 80238-1386/09/08 دفترخانه شــماره 7 نطنــز به آقای 
 حســن عبدالکریمی فرزند نصراله انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی
 بــه شــماره وارده: 139821702033006059-1398/09/09 بــه انضمــام دو 
برگ استشــهادیه محلــی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 66700 و شناســه یکتا 
139802155884000600 و رمــز تصدیق 780579 مــورخ 1398/08/28 به گواهی 
دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی 
 می شــود چنانچه کســی مدعــی انجــام معامله نســبت به ملــک مرقوم یــا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
 تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 711560  علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ نامه 

10/53 شــماره: 3294 -1398/10/2  خواهان/ نماینده خواهان: علــی رضا کربلی به 
 نشانی استان اصفهان شهرســتان فریدونشهر جنب دادگســتری دفتر خدمات حقوقی، 
تلفن 09132717566، خوانده/ نماینده خوانده: شــرکت رایحه ســبز سپاهان - حمید 
 اسدی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان میر نرســیده به فلکه فیض طبقه 
همکف ساختمان شماره 17، خواسته دعوا: حق بیمه، زمان جلسه: 1398/11/10 ساعت 
 11/30، مکان جلســه: نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان فریدونشــهر
 به نشانی فریدونشهر فلکه اســتقالل طبقه فوقانی مبل جواد . م الف:711808  علی 

حسینی رئیس نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فریدونشهر
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گرمای کم رمق امید در گرمخانه امید
گرمخانه مردمی بی خانمان های امید اصفهان، این روزها با شرایط سختی دست و پنجه نرم می کند. در 
سردترین روزهای سال، ساختمان غیر استانداردی که قرار است سرپناهی برای افراد بی خانمان باشد، 
تنها ۴۰ درصد مجهز به سیستم گرمایشی است. در همین حال به دلیل عدم همراهی دستگاه ها و نهادهای 
مختلف استان و همچنین کاهش کمک های مردمی به دلیل شــرایط اقتصادی، این گرمخانه مردمی 
مجبور به پذیرش معدود افراد بی خانمان است؛ اما همچنان با امید همکاری دستگاه های مسئول، تالش 
می کند، سرپا بماند. موسس و مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های امید با بیان اینکه این گرمخانه تنها 

سرپناه زنان و مردان بی خانمان در اصفهان 
است، اظهار کرد: متاسفانه کودکان در این 
مکان پذیرش نمی شوند، مگر اینکه با مادر 
یا پدر خود همراه باشند، چرا که نگهداری 
کودکان بی خانمان احتیاج به ساختمانی 
مجــزا دارد. انصاری خاطرنشــان کرد: با 
اینکه از زمان تاسیس این گرمخانه بیش 
از چهار ســال می گذرد؛ امــا این گرمخانه 
از ابتدایی تریــن امکانات هــم برخوردار 
نیست. وی با اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته 

گرمخانه امید، تصریح کرد: تمام هزینه های این گرمخانه مردمی اســت و اسکان، غذا، درمان، آموزش 
و توانمندسازی در مرکز انجام می شود. به گفته وی، از زمان تاســیس این گرمخانه تاکنون بیش از دو 
هزار نفر پذیرش شده اند که حدود ۲۰ درصد این افراد زنان بی خانمان بوده  و خوشبختانه بسیاری از آنها 
توانسته اند به آغوش خانواده و جامعه بازگردند. انصاری با بیان اینکه اعتیاد و مشکالت اعصاب و روان 
از جمله بیماری های روحی است، اظهار کرد: بیماری های پزشکی این افراد شامل انواع معلولیت ها یا 
بیماری های عفونی مانند ایدز یا هپاتیت و دیگر مشــکالت است که برخی از این بیماری ها درمان پذیر 
بوده و توسط کادر درمانی مجموعه درمان می شود. وی با اشاره به فعالیت روزانه پرستاران و مددکاران 
در این مرکز، ادامه داد: روان شناســان این مرکز با گروه درمانی، روان درمانی و شخصیت شناسی و ... 
فعالیت می کنند و حتی کالس های نهضت ســوادآموزی در این مرکز تشکیل می شود. انصاری با بیان 
اینکه افرادی که وارد این گرمخانه می شوند، محدودیتی برای مدت زمان اسکان ندارند، افزود: بسیاری از 
این افرادی که در اینجا نگهداری می شوند توانایی کار کردن یا مستقل شدن را ندارند، چرا که درصورت کار 
کردن هم دستمزد آنها آنقدر کم است که امکان مستقل شدن را به آن ها نمی دهد. مدیر گرمخانه مردمی 
بی خانمان های امید، تصریح کرد: متاسفانه ساختمانی که در آن ســاکن هستیم بسیار غیر استاندارد 
است، درحالی که بسیاری از دستگاه های دولتی مانند اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، شهرداری، 
مراکز نظامی و... که دارای زمین های بدون استفاده هستند می توانند زمینی در اختیار ما قرار دهند، البته 
نیازی نیست که زمین به نام خیریه باشــد، بلکه فقط زمین را واگذار کنند تا با کمک خیرین، ساختمان 
استانداردی برای این افراد ساخته شود. انصاری با بیان اینکه در سرمای هوا، گرمخانه امید تنها حدود 
۴۰ درصد مجهز به سرویس گرمایشی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه با اینکه شرایط اسکان ما در این 
ساختمان بسیار سخت است، ولی مجبور به سازگاری هستیم. به گفته وی، درحالی که افراد بی خانمان 
باید ۲۴ ساعت در این گرمخانه نگهداری شوند، برخی افراد حدود سه سال است که در این مکان ماندگار 
شده اند و هیچ دستگاه دولتی هم پاسخگو نیست. مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های امید با یادآوری 
اینکه کلیه هزینه های گرمخانه امید مردمی است، تصریح کرد: شــرایط اقتصادی به وجود آمده، تاثیر 
بسزایی روی کمک های مردمی داشــته و با توجه به این موضوع پذیرش در این گرمخانه محدود شده 
است. انصاری، از گرمخانه امید به عنوان تنها گرمخانه مردمی کشور نام برد و گفت: در شهرهای دیگر افراد 
بی خانمان توسط شهرداری نگهداری می شوند. متاسفانه شهرداری اصفهان همکاری بسیار کمی داشته 
و تنها نصف مبلغ قبض آب و برق را پرداخت می کند، در صورتی که ۹۵ درصد هزینه های گرمخانه مربوط 

به خوراک، درمان و پوشاک است.

 در حالی که رییس کانون هموفیلی های ایران انتقادات تندی را از وضعیت این بیماران در اصفهان مطرح کرده بود؛ 
رییس بیمارستان  سید الشهدا)ع( این ادعاها را رد کرد؛

مناقشههموفیلیها

همه چیز برای آنها به مراقبت ، خون رسانی  پریسا سعادت
و دارو ختم می شود؛ بیمارانی که باید برای 
زنده ماندن صدها برابر دیگران تالش کنند و این روزها دغدغه هایشان 
بیش از هر زمان دیگری اســت. هر چند بیمار شــدن در این برهه که 
هزینه های سرسام آور درمان و تامین و خرید دارو، هر کسی را به زانو در 

می آورد؛ اما هموفیلی ها حکایت دیگری دارند. 
 مشــکالت تامین دارو و درمان بــرای هموفیلی هــا موضوع جدیدی

 نیســت؛ سال هاســت که آنها برای تاییــد دارو و دریافــت آن ناچار 
 به مراجعه بــه داروخانه هــای محدود و مراکز مشــخصی هســتند 
که سختی های زیادی را برای آنها به دنبال دارد؛ اما این روزها گالیه های 
این قشر بیشتر شده اســت. هفته گذشــته احمد قویدل، مدیرعامل 
 کانون هموفیلی ایــران به شــدت از روند ســرویس های درمانی در 
اصفهان انتقاد کرد و گفت وضعیت ارائــه خدمات به بیماران هموفیلی 
در اصفهان اســفناک است و اساســا این اســتان که در گذشته یکی 
از اســتان های پیشــرو در ارائه خدمات بــه بیمــاران هموفیلی بود، 

 اکنون آنقــدر تنزل پیدا کــرده که به جــرات می توان گفــت وضعیت
 خدمات دهی به بیمــاران هموفیلی در اســتان های محروم چندین 
مرتبه بهتر از نحوه خدمت دهی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان به این 

بیماران است. 
در همین راســتا رییس بیمارســتان سیدالشــهدای اصفهان با اشاره 
به اینکه اینجــا خط مقدم خدمت رســانی بــه بیمــاران هموفیلی و 
تاالسمی است، گفت: نه تنها هیچ مشکلی در خدمت رسانی به بیماران 
هموفیلی و تاالسمی نداریم، بلکه آمادگی دو برابر ظرفیت فعلی را هم 
 داریم، چراکه هم اکنون بســیاری از تخت های ایــن دو بخش خالی

 است. 
مهران شــریفی اظهار کرد: باوجود همه تحریم ها، خوشبختانه تاکنون 
هیچ مشــکل و کمبودی در زمینه تامین فاکتورها و فرآورده های مورد 
نیاز بیماران نداشته ایم. شاید در حد یک روز به خاطر مشکالتی همچون 
حمل ونقل، برای تامین این فاکتور و فرآورده ها وقفه ایجادشده باشد، 

اما این مشکل هیچ گاه به صورت جدی نبوده است. 

وی با تاکید بر اینکه بار هزینــه تامین نیازهای بیمــاران هموفیلی بر 
دوش وزارت بهداشــت و دولت است، افزود: ســازمان های مردم نهاد 
و خیریه ها بابــت فاکتورهــا و فرآورده ها هزینه نمی کننــد و فقط در 
کنار وزارت بهداشــت، به عنوان حامیــان معنوی بیماران قــرار دارند. 
رییس بیمارســتان سیدالشــهدای اصفهان بــا ابراز تاســف از اینکه 
گاهی افرادی که صالحیت و تخصــص الزم را ندارند، با اظهارنظرهای 
خود باعث نگرانــی بیماران می شــوند، ادامه داد: انتشــار این گونه از 
اظهارنظرهــا عالوه بر بیمــاران، بــر کل جامعه اثر منفــی می گذارد و 
باعث نگرانی و تشــویش اذهان عمومی می شــود. این انتقادات در 
حالی از اظهــارات احمد قویــدل، رییس کانــون هموفیلی های ایران 
شده اســت که او اخیرا هم مجددا  ادعای تازه ای مبنی بر دارو فروشی 
از ســوی بیماران هموفیلی به دلیــل کم کاری های صــورت گرفته در 
بخش های بیمــه ای را مطرح کرده اســت. قویدل با اشــاره به اقدام 
عجیب بیمه ســالمت اظهار کرد: از چند وقت پیش شاهد آن هستیم 
که بیمه ســالمت کارشناســی را به همراه کارنامه بیماران و یک شاخه 
گل به درب منزل بیماران می فرستد و به عنوان مثال به بیمار می گویند 
 که ما در ســال گذشــته ۶۰ میلیون تومان برای شــما هزینه کردیم و 

پولی نگرفتیم. 
قویدل بیان کرد: بارها اتفاق افتاده اســت که بیماران با این کارنامه نزد 
ما آمدند و درخواســت کردند که داروهای ما را کمتــر کنید و  در عوض 
کمی از پول دارو را به ما بدهید تا خرج کنیم یا با آن شغلی راه بیندازیم، 
 بیمه ســالمت به نوعی بیماران را وسوســه می کند کــه داروی خود را 

بفروشند.
 مدیر عامل کانون هموفیلی ایران با بیان اینکه سهمیه بندی دارو منطق 
علمی و اجتماعی ندارد، گفت: دارو بر اساس نیاز بیمار تجویز می شود. 
وی با بیان اینکه ۱۲ هزار بیمار مبتال به هموفیلی در کشور داریم، افزود: 
این درست است که برخی بیماران هموفیلی داروی خود را می فروشند، 
اغلب این بیماران گرفتار فقر هستند و ترجیح می دهند که با جان خود 

بازی کنند و داروی خود را بفروشند. 
کشمکش و تایید و تکذیب ها در میان مســئوالن دولتی و غیر دولتی 
در حالی بر سر بیماران هموفیلی باال گرفته است که این افراد در نهایت 
با همه اقدامات ادعایی صورت گرفته برای شان؛ اما امروز با مشکالت 
زیادی دست و پنجه نرم می کنند و مشخص نیست سرانجام خواسته ها 
و نیازهایشان در موج این تاییدها و تکذیب ها  به چشم مسئوالن می آید 
یا باز هم ترجیح می دهند بگویند »شــرایط برای بیمــاران هموفیلی 

مساعد است!«

استاندار اصفهان با اشاره به بحران آلودگی هوا گفت: 
در هفته گذشته با تشدید آالینده های جوی و کمبود 
گاز در کشــور اجازه اســتفاده مــازوت را به صنعت 
پاالیشگاه ندادم. عباس رضایی با تاکید بر اینکه راه 
حل عبور از بحران آلودگی هوا بــه برنامه های کوتاه 
مدت، میان مــدت و بلندمدت نیازمند اســت ابراز 
داشت: برای برنامه های کوتاه مدت ارائه شده توسط 
سازمان محیط زیست کمیته هایی منظور شده است؛ 

این در حالی است که راه حل عبور از آلودگی هوا نیاز 
به مســئولیت پذیری تمام شــهروندان دارد. وی با 
درخواست از شــهروندان تاکید کرد: اگر شهروندان 
نسبت به مسئولیت های فردی و اجتماعی هوشیار 
باشند و در منازل از وسایل گرمایشی به موقع استفاده 
کنند و حمل و نقل عمومی و دوچرخه و پیاده روی را 
به خودروهای تک سرنشین ترجیح دهند می توان 
به عبور از این بحران امیدوار شد. استاندار اصفهان با 
اشاره به اینکه در برخی از موارد شاهد پایمال شدن 
حق اصفهان بودیم، گفت: در این مدت ســعی شده 
با تعامل و پیگیری با وزرا درباره مسائل مهم استان 
مانند »آب« رایزنی کنیم. رضایی با تاکید بر استقبال 

از تمام آرا، فارغ از جناح بندی های حزبی و سیاسی 
در راستای دستیابی به »توسعه پایدار« اظهار داشت: 
همواره با تشــکیل »شورای مشــورتی توسعه« از 
تجربیات و رهنمودهای همــکاران و صاحب نظران 
استقبال و بهره گرفته ام.اســتاندار اصفهان با اشاره 
به اینکه در برخی از موارد شــاهد پایمال شدن حق 
اصفهان بودیم، تصریح کرد: در این مدت سعی شده 
با تعامل و پیگیری با وزیران در بسیاری از مسائل مهم 
استان مانند »آب« رایزنی شود و می توان به تحقق 
سامانه دوم آبرسانی، مصوبه فعال کردن تونل بهشت 
آباد در سیزدهم آبان ماه سال جاری و احیای زاینده 

رود اشاره کرد. 

استاندار اصفهان مطرح کرد:

عبور از بحران آلودگی هوا با مسئولیت پذیری شهروندی

سال نوی میالدی 
با شهدای ادیان 

توحیدی
هموطنــان  روزهــا  ایــن 
مســیحی،آماده برگــزاری 
مراسم تحویل سال می شوند. 
در این بیــن جمعــی از این 
هموطنان برای گرامیداشــت 
یاد و خاطره شــهدای خود در 
گلزارهای مخصــوص ادیان 

توحیدی حاضر می شوند.

کشف 30 دستگاه »ماینر« استخراج ارز دیجیتال در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان اظهار داشــت: ماموران انتظامی شهرستان فالورجان با دریافت 
خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال بیت کوئین در یکی از کارگاه های 
حاشیه شهر، موضوع را بررسی و محل اعالم شــده را شناسایی کردند.سرهنگ حسن نیکبخت اضافه 
کرد: یک گروه از ماموران پس از هماهنگی های به عمل آمده به محل اعزام و تعداد ۳۰ دســتگاه ماینر 
قاچاق را کشف کردند. سرهنگ نیکبخت با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش دستگاه های کشف شده را 
۴ میلیارد ریال اعالم کرده اند، بیان داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی تحویل داده شد.

کالهبرداری اینترنتی با فروش اقساطی لوازم خانگی
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان گفت: در پی شکایت خانم جوان از شهروندان مبنی بر اینکه با 
هدف خرید لوازم خانگی با اقساط ۱۲ ماهه در یکی از سایت های واسطه گر اقدام به پرداخت ۳۰ میلیون 
ریال به عنوان پیش پرداخت کرده و هیچ کاالیی برای او ارسال نشده، بررسی موضوع در دستور کار این 
پلیس قرار گرفت. سرهنگ درستکار عنوان داشت: شاکیه اظهار داشتند پس از مشاهده آگهی فروش 
اقساطی لوازم خانگی با آگهی دهنده تماس گرفته و درخواســت یک دستگاه تلویزیون کرده که بنا به 
درخواست فروشــنده مبلغ ۱۰ میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت واریز و عالوه بر اینکه هیچ کاالیی 
ارسال نشد، فروشنده پاسخگوی تلفن خود نبوده است. وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی در فضای 
مجازی نهایتا کارشناسان موفق به شناسایی فرد کالهبردار و انتقال به پلیس فتا می شوند. رییس مرکز 
اطالع رسانی پلیس اصفهان بیان داشت: شهروندان باید پس از رویت کاال یا خدمات و احراز هویت هر 
یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهی را به صورت رو در رو و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند تا 
گرفتار کالهبرداران نشوند، همچنین به منظور پیشگیری از وقوع این گونه جرائم از هویت فروشنده مطلع 

گشته و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

 توقیف خودروی میلیاردی قاچاق در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
اصفهان حین کنترل پارکینگ های سطح شهر به یک سواری »بی ام و« مشکوک و اصالت آن را استعالم 
کردند. سرهنگ حسین ترکیان افزود: در استعالم به عمل آمده مشخص شد پالک مربوط به این خودرو 
نیســت و خودرو قاچاق اســت که بالفاصله هماهنگی های الزم انجام و آن را توقیف کردند. این مقام 
انتظامی بیان داشت: ارزش خودروی کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۷ میلیارد ریال اعالم شده 
است. سرهنگ ترکیان اظهار داشت: همچنین در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی تحویل داده شد.

شگرد مجرمان سایبری در قالب پرداخت عوارض آزادراه
رییس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتای استان اصفهان در خصوص شیوه جدید کالهبرداری از 
مالکان خودرو در برنامه های جعلی پرداخت عوارض الکترونیکی آزاد راه هشدار داد.سرهنگ دوم محمد 
رضا حسن زاده در تشریح این خبر اظهار داشت: از زمان الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در برخی از آزاد 
راه های کشور از ابتدای سال جاری تا کنون و عملی شدن این سامانه ها پیام هایی  مبنی برالزام پرداخت 
عوارضی روی گوشــی تلفن همراه مالکان خودرو ارسال می شــود.وی عنوان داشت:  برخی از مالکان 
خودرو با جست وجو در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بدون توجه و اطمینان به اعتبار سایت ها 
و برنامه های کاربردی  اقدام به ثبت اطالعات کارت بانکی در درگاه های تقلبی ویا نصب برخی از برنامه 
های کاربردی  جعلی می کنند که همین امر باعث از دست رفتن اطالعات کارت های بانکی مالکان 

خودرو و در نتیجه برداشت غیر مجاز از حساب بانکی  آنان می شود.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ایرنا

ناجا

نماینده مجلس:

تالش خود را برای اجرای 
همسان سازی حقوق 

بازنشستگان ادامه می دهیم

چهره روز

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: سه برابر شدن بودجه همسان 
ســازی حقوق بازنشســتگان در بودجه ۹۹ 
حاصل مطالبه گری و چانــه زنی های این 
کارگروه و ســایر فعالیت های جامعه هدف 
کارگری اســت. باید تا تخصیص رقم برای 
اجرای کامل قانون همســان سازی حقوق 
بازنشستگان تالش های خود را ادامه دهیم.

ناهید تاج الدین در مورد همســان ســازی 
حقوق بازنشســتگان اظهار کــرد: همزمان 
با بررســی بودجه ۹۹ در مجلــس، کارگروه 
تخصیــص بودجــه و مطالبــه و پیگیــری 
مستمر اجرایی شدن قانون همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان تشــکیل جلسه داد و 
پیشنهادهای خود را جهت تخصیص بودجه 
برای همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
ارائه کرد.وی افزود: پیشنهاد تشکیل کارگروه 
تخصیص بودجه و مطالبه و پیگیری مستمر 
اجرایی شــدن قانون همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان پیش تر در نشست مشترک 
کمیســیون اجتماعی با حضور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، مدیران سازمان تامین 
اجتماعی و اعضــای کانون عالــی کارگران 
بازنشسته کشور و کانون بازنشستگان استان 
و شهرستان اصفهان در مردادماه داده شد و 
از همان زمان کار خود را شروع و برای اجرای 
قانون همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
اقدامــات الزم را انجــام داد.تــاج الدیــن 
خاطرنشان کرد:  باید تا تخصیص رقم برای 
اجرای کامل قانون همســان سازی حقوق 
بازنشستگان تالش های خود را ادامه دهیم.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان برای بیماران داخلی از جمله قلبی و ریوی در روزهای 
آلوده اخیر از پنج به ۲۲ درصد افزایش یافته است. غفور راستین افزود: سهم بیماران داخلی و موارد غیر ترومایی از ماموریت های اورژانس اصفهان به طور معمول 
پنج درصد است؛ اما طی دو  هفته اخیر که هوای اصفهان در وضعیت آلوده و ناسالم قرار داشت، این ماموریت ها به ۲۲ درصد رسید. راستین با اشاره به افزایش 
۱۷ درصدی ماموریت های اورژانس اصفهان برای بیماران داخلی از جمله قلبی و ریوی خاطرنشان کرد: این روند در زمان حاضر رو به کاهش است. مدیر حوادث 

و فوریت های پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: روزانه به طور متوسط ۳۵۰ تا ۴۰۰ بیمار داخلی از اورژانس اصفهان امدادخواهی دارند. 
پنجشنبه هفته گذشته، سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمار مراجعه کنندگان به بخش اورژانس مراکز درمانی بر اثر آلودگی هوا از ۲۸ آذر تا چهارم دی 
گفت: به دلیل بروز آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق هوا در شهرهای اصفهان، البرز، تهران، مرکزی، قزوین، قم، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، 
یزد و همدان تعداد ۱۷ هزار و ۳۰۳ نفر به اورژانس پیش بیمارستانی سراسر کشــور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۴۷۱ نفر بیماران قلبی و ۶ هزار و ۵۳۰ 

نفر بیماران تنفسی بوده اند.

ماموریت های اورژانس اصفهان در روزهای آلوده افزایش یافت



باردیگر مشخص شد باشــگاه های ایران از قواعد و اصول حرفه ای فوتبال دنیا چیزی نمی دانند و به راحتی ســرمایه های خود را از دست می دهند. سیدمجید 
حسینی تابستان سال گذشته از استقالل جدا شد و به باشگاه ترابوزون اسپور ترکیه رفت. سود آبی ها از این انتقال 600 هزار دالر بود. وقتی او رفت خیلی ها اعتقاد 
داشتند آبی ها این بازیکن را ارزان فروخته اند چون مجید حسینی پتانسیل زیادی دارد و می تواند با رقم سنگین تری به یک باشگاه خارجی برود. استقاللی ها اما 
با رضایت کامل او را فروختند و حتی در رسانه ها با خوشحالی اعالم کردند سود خوبی از این انتقال به جیب شان رفته است. 
حاال اما این بازیکن از سوسالو ایتالیا و هرتابرلین دو پیشنهاد خود دارد که هر کدام به ترابوزون اعالم کرده اند حاضرند برای 
انتقال او 2.5 میلیون دالر به این باشگاه بپردازند. در واقع پرورش استعداد با باشگاه استقالل بود و حاال سود انتقال او به یک 
باشگاه دیگر اروپایی به جیب ترابوزون می رود. تازه باشگاه ترکیه ای حاضر نیست مجید را با این رقم بفروشد و خواسته آنها 
باالی سه میلیون دالر است. با این انتقال هم احتماال یک پول ناچیزی به باشگاه استقالل برسد؛ همانطور که سر ماجرای تیام 

و انتقالش به امارات و ترکیه این اتفاق رخ داد.

درسی که باشگاه ترابوزون به خاطر یک ایرانی به استقالل داد
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»رادو« دست خالی نرفت؛ »رسن« مهلت داد
بشار رسن و بوژیدار رادوشویچ از جمله بازیکنان خارجی پرسپولیس هستند که هنوز بابت قرارداد 
فصل پیش خود از این باشــگاه طلبکار هستند و بارها خواســتار دریافت آن شده اند. در این میان 

گابریل کالدرون قبــل از بازی تیمش با 
نســاجی از انصاری فرد خواســت حتما 
با رادوشــویچ تسویه حســاب کنند تا با 
روحیه خوبی راهی تعطیالت کریسمس 
شــود. با توجه به همین مسئله باشگاه 
پرســپولیس بعد از بــازی ایــن تیم با 
نساجی، طلب رادشــویچ از فصل قبل را 
به وی پرداخت کرد و او جمعه شب راهی 
کشورش شــد. بشار رســن هم قرار بود 

راهی تعطیالت شود؛ اما باشگاه پرسپولیس از وی زمان خواسته تا بعد از بازگشت به تهران دریافتی 
داشته باشد که این مسئله مورد موافقت هافبک عراقی سرخ پوشان قرار گرفته است.

»علی دایی« گزینه جدید مدیرعامل ذوب آهن
مسئوالن باشگاه ذوب آهن اصفهان این روزها به شدت پیگیر انتخاب سرمربی جدید برای این تیم 
هستند تا جانشین علیرضا منصوریان را هرچه زودتر انتخاب کنند. بر همین اساس شنیده می شود 
جواد محمدی و عباسی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن از سوی مدیرعامل کارخانه 
مامور شده اند تا با نماینده یکی از گزینه های سرمربیگری این تیم که گفته می شود علی دایی است 
جلسه ای را برگزار کنند. همچنین شنیده می شود برشــان، جمشیدی و فریدونی که دیگر اعضای 
هیئت مدیره باشگاه هستند دخالتی در روند مذاکرات ندارند و مامور مذاکرات محمدی و عباسی 
هستند. البته پیش از این هم علی دایی بعد از جدایی منصوریان یک بار پیشنهاد ذوبی ها را رد کرد، 
اما به نظر می رسد قرار است مدیران ذوب آهن بار دیگر تالش خود را برای جذب او انجام دهند. از 
طرف دیگر، دراگان اسکوچیچ هم که گزینه دیگر هدایت ذوب آهن بود پس از دریافت مطالباتش از 
باشگاه صنعت نفت آبادان به مدیران ذوب آهن اعالم کرده قصد ترک تیمش را ندارد. به این ترتیب 
حضور اسکوچیچ هم در اصفهان منتفی است. گفته می شود مشکل اصلی باشگاه ذوب آهن برای 
انتخاب سرمربی جدید مالی است و آنها با گزینه های مختلف بر سر این مورد هنوز به توافق نهایی 

نرسیده اند.

ادامه تالش مسئوالن استانی خوزستان برای حفظ »تارتار«
مهدی تارتار یکی از مربیان موفق فوتبال ایران اســت که در لیگ نوزدهم با نفت مسجدســلیمان 
توانســت روزهای پرفروغی را پشت ســر بگذارد. نفت که هرســاله یکی از کاندیداهای سقوط به 
دسته اول بود، در پایان نیم فصل اول رده هشــتم را به خود اختصاص داد و تاکنون به جمع 4 تیم 
برتر جام حذفی نیز صعود کرده است. در چنین شرایطی با توجه به مشکالت مالی موجود در نفت 
مسجدســلیمان، مهدی تارتار قصد جدایی کرد و حتی بعد از دیدار با شاهین بوشهر در یک چهارم 
نهایی جام حذفی نیز با خداحافظی اش از هواداران نشــان داد که تصمیمش برای جدایی جدی 
است. بعد از این بازی اما مســئوالن نفت مسجدســلیمان و همچنین مدیران شهری و استانی 
خوزســتان تالش زیادی کردند تا تارتار را از تصمیمش برگردانند. در این باره طی  چند  روز گذشته 
مسئوالن استانی خوزستان و شهری نفت مسجدســلیمان با تارتار تماس گرفتند و قول دادند در 
روزهای آینده همه مشکالت مالی مرتفع شود و این مربی هم بتواند با خیال آسوده کارش را ادامه 
دهد.این در حالی است که تارتار هنوز پاسخ مثبت برای بازگشت به مسئوالن نداده و باید دید طی 

روزهای آینده چه اتفاقاتی در این خصوص رخ خواهد داد.

شوک پشت شوک، بهترین توصیف حال 
سمیه مصور

و روز این روزهای ورزش اول کشور است؛ 

ورزشی که امید اصلی ایران در رقابت های المپیک به شمار می رود و حاال 

درســت کمتر از یک ســال به شــروع این فســتیوال مهم ورزشی با 

مصدومیت جدی دو ستاره اش روبه رو شده است. اواخر آذرماه سال 

جاری بود که مصدومیت حسن یزدانی نه تنها جامعه گوش شکسته ها 

که کل ورزش کشــور را در شــوک فرو برد. دارنده مدال طالی جهان و 

المپیک که به همــراه تیم بازار بزرگ ایران در جام باشــگاه های جهان 

شــرکت بود، حین انجام تمرین ســبک دچار مصدومیــت از ناحیه 

مینیسک پا شد.

نابغه جویباری که در المپیک ریو بعد از 16 ســال ایران را صاحب مدال 

طال در المپیک کرده بود دوم دی ماه پایش را به تیغ جراحی ســپرد تا 

سرنوشت اصلی ترین شــانس طالی ایران در المپیک توکیو در فاصله 

هفت مانده به المپیک در هاله ای از ابهام قــرار بگیرد. با وجود این که 

گفته می شــود  او کمتر از دوماه دیگر به میادین کشتی بر می گردد؛ اما 

بازگشــت به دوران اوج و آمادگی برای رقابت با بهترین ها در المپیک 

توکیو موضوعی نیست که بتوان به سادگی درباره آن توضیح داد.

هنوز چند روزی از این اتفاق نگذشــته بود که خبر پارگی رباط صلیبی 

علیرضا کریمی شوک دیگری به کشــتی وارد کرد. بعد از اینکه تکلیف 

مصدومیت حســن یزدانی با جراحی زانو مشــخص شد؛ همه نگاه ها 

به علیرضا کریمی بود تا پزشــکان نظر قطعی را دربــاره زانوی مصدوم 

این کشــتی گیر مدعی هم بدهند. علیرضا کریمی نیز در حین یکی از 

مسابقاتش در جام باشــگاه های جهان مصدوم شد و با وجود آسیب 

دیدگی از ناحیه زانو، در فینال هم روی تشک رفت و نتوانست به کارش 

ادامه دهد تا هم بازنده از میدان بیرون بیاید و هم مصدومیتش تشدید 

شود. بعد از آزمایش های صورت گرفته، حاال مشخص شده که علیرضا 

کریمی نیز مثل حســن یزدانی باید مدتی دور از میادین باشــد؛ حتی 

 MRI بیشتر از حسن یزدانی. پزشــکان بعد از بررسی دقیق دو مرحله

علیرضا کریمی تشــخیص پارگی رباط را داده اند؛ اما برای رسیدن این 

کشتی گیر مدعی به المپیک فعال از عمل جراحی صرف نظر کردند.

دکتر پورسعید، رییس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی وضعیت زانوی 

علیرضا کریمی را بعد از جلسه با سرمربی تیم ملی و دکتر کیهانی اینطور 

تشــریح می کند: »در معایناتی که صورت گرفته بود شک بر این بود که 

رباط صلیبی قدامی وی پاره اســت، ولیکن MRI اول، پارگی کامل را 

نشان نمی داد و در آزمایش MRI مجدد که از پای کریمی گرفته شد این 

موضوع به اثبات رسید. دو راه پیش رو داشتیم، یک انجام عمل جراحی 

که باعث می شد در نهایت کشــتی گرفتن برای کریمی در المپیک غیر 

ممکن باشد و راه حل دوم درمان غیر تهاجمی بود که در این مورد نیز دو 

راه را پیش رو داشتیم، یک اینکه که صبر کنیم و بدنسازی انجام دهیم و 

راه دوم اینکه ایجاد القای ترمیم )PRP( را به همراه بدنسازی و تقویت 

عضالت و تقویت تعادل انجام دهیم  که راه دوم را برگزیدیم.«

بدون شــک اگر علیرضا کریمی می خواســت جراحی کنــد، باید قید 

المپیک را می زد و همین حاال هم حضــورش در المپیک در هاله ای از 

ابهام است. با توجه به حضور رقبایی همچون رضا یزدانی، محمدحسین 

محمدیان و مجتبی گلیج در وزن ۹۷ کیلوگرم، مشــخص نیســت  که 

کریمی بعد از ۳ ماه می تواند با آن ها رقابت کند یا خیر.

جراحی روی زانوی علیرضا کریمی در آینــده ای نزدیک یا دور قطعی 

اســت؛ اما فعال با تصمیم خودش و پزشکان او برای حضور در المپیک 

دورخیز کرده اســت. باید دیــد این روندی که پزشــکان بــرای این 

 کشتی گیر جوان  کشورمان در نظر گرفته اند، تا چه حد در مسیر موفقیت

 پیش می رود.

رییس گروه توســعه ورزش همگانی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان در خصوص لزوم توجه به 
ورزش همگانی، اظهار کرد: 51 هیئت مختلف ورزشی 
در اســتان داریم که افراد عالقه مند از سن کودکی تا 
سالمندی در رشــته های مختلف در آن فعال هستند 
که وظیفه آنها توســعه ورزش و معرفی رشــته های 
ورزشی به جامعه است و بخشی از وظایف آنها توسعه 
ورزش سالمندی خواهد بود. علیرضا کمالیان با اشاره 
به اینکه در بیشتر هیئت های ورزشی کمیته ای به نام 
کمیته پیشکســوتان وجود دارد، افزود: وظیفه کمیته 
پیشکسوتان تدوین برنامه هایی برای توجه به ورزش 
سالمندان است. رییس گروه توسعه ورزش همگانی 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان، با اشــاره 
به اینکــه برخی هیئت های ورزشــی تخفیفاتی برای 

ســالمندان درنظر می گیرند، تصریح کرد: در سنین 
ســالمندی ورزش قهرمانی وجود نــدارد؛ اما در این 
سن تاکید و توجه خاصی برای اســتفاده سالمندان 
از ورزش همگانی می شــود که هیئت هایی مانند شنا 
و ورزش های همگانی تخفیف هــای خوبی برای این 
ســنین درنظر می گیرند تا اســتفاده آنها از خدمات 
ورزشی را تســهیل کنند.وی با تاکید بر اینکه توجه به 
ورزش در دوران سالمندی از واجبات است، گفت: اگر 
در دیگر سنین ورزش کردن یک نیاز است در سالمندی 
ورزش کردن و توجه به آن از واجبات اســت چرا که در 
ســالمت و طول عمر ســالمندان اثرات ویژه ای دارد. 
رییس گروه توســعه ورزش همگانی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان، با بیان اینکــه گاهی دیده 
می شود جوانان یا ســالمندان پیاده روی را با صحبت 

و قدم زدن با دوســتان خود طی می کننــد، گفت: به 
این فعالیت ها ورزش نمی گویند، در حالی که ورزش 
صحیح چنین تعریفی نــدارد بلکه فعالیت بدنی باید 
سرعت مناسبی داشته باشــد تا ضربان قلب شدت 
الزم را دریافت کنــد.وی با تاکید بر اینکه 11 ســمن و 
سازمان مردم نهاد در حوزه ورزش همگانی در استان 
فعال هستند، تصریح کرد: ورزش چه برای جوانان چه 
سالمندان جزونیازهای اولیه انسان هاست که یک حق 

اجتماعی قلمداد می شود.

 11سمن در حوزه ورزش همگانی اصفهان فعال است

 »خسرو« با سرعت 
در مسیر مربیگری

چهره روز

مورینیو:

از آینده »اریکسن«اطالع دارم؛ اما آن را فاش نمی کنم
ســرمربی تیم فوتبال تاتنهام می گوید از آینده هافبک دانمارکی این تیم که قراردادش رو به پایان 
است، خبر دارد؛ اما اطالع رسانی درباره این موضوع را به عهده خود بازیکن می گذارد. ژوزه مورینیو 
درباره آینده کریستین اریکسن که قراردادش با تاتنهام رو به پایان است و شایعه پیوستن او به رئال 
مادرید شنیده می شود، گفت: می دانم که تکلیف اریکسن چه خواهد شد؛ اما آن کسی نیستم که 
این موضوع را فاش می کند. خود بازیکن زمانی که تصمیمش را بگیرد، آن را به اطالع شما خواهد 
رساند. در حال حاضر هر وقت که به کمک 
ما نیاز داشته باشد، من آماده هستم به 
او کمک کنم. اریکسن یکی از مهره های 
اصلی تاتنهام طی فصل اخیر بوده است 
و در بازی قبلی این تیم برابر برایتون هم 
در صحنه گل دوم تیمش توسط دلی آلی 
تاثیرگذار بود. در تابســتان گفته می شد 
که دلیل خودداری اریکســن از تمدید 
قراردادش بــا تاتنهام، امیــدواری او به 
پیوستن به رئال مادرید است، هر چند 
که مشخص نیست کهکشــانی ها همچنان خواهان جذب این بازیکن دانمارکی باشند. او تا پایان 
فصل جاری با تاتنهام قرارداد دارد و پس از آن می تواند به عنوان بازیکن آزاد به هر تیمی که بخواهد 

ملحق شود.

»ویدال« از بارسلونا شکایت کرد
آرتورو ویدال برابر بارســلونا ایســتاد. هافبک اهل شیلی درخواســت 2.4 میلیون یورو از باشگاه 
کاتاالنی کرد که از فصل گذشته پرداخت نشده است. بارسا این خواسته را درک نمی کند و اللیگا نیز 
نمی خواهد خود را وارد این جریان کند. شــکایت ویدال زمانی صورت گرفت که بازیکن شیلیایی با 
پیشنهاداتی برای جدایی از بارسلونا روبه رو اســت. اینتر  بیش از دیگر تیم ها خواهان بازیکن آبی 
اناری هاست. با این حال بارسلونا نمی خواهد ویدال را بفروشد چون می داند بازیکن کلیدی در این 
لحظه از سال و نیم فصل دوم خواهد بود. خبر شــکایت ویدال را ابتدا نشریه ABC منتشر کرد و 
سپس باشگاه کاتاالنی این موضوع را تایید کرد؛ اما اعالم کرد این درخواست پذیرفته شده نیست. 
اختالف طرفین به این خاطر است که ویدال به دلیل حضور در 60 درصد بازی ها خواستار 2.4 میلیون 
یورو است که در قراردادش ذکر شده است. با این حال باشگاه کاتاالنی معتقد است مبلغ مورد نظر 

را پرداخت کرده و از طریق یک بیانیه آن را به وکالی ویدال اطالع داد.

»MSN« دوباره در کنار هم قرار گرفت
مهاجم هایی که توانستند آخرین لیگ قهرمانان اروپا را برای بارسلونا با شکست یوونتوس در برلین 
فتح کنند و تابستان گذشته نزدیک بود دوباره هم بازی شوند در کنار هم قرار گرفتند، عکس گرفتند و 
نشان دادند هنوز هم با هم صمیمی هستند. »لوییس سوارس« در پونتا دل استه اروگوئه به مناسب 
دهمین سالگرد ازدواجش با سوفیا بالبی مراســمی گرفت و نیمار و لیونل مسی را هم دعوت کرد. 
همه می دانند سوارس و مسی به همراه جرارد پیکه دوست داشتند مهاجم برزیلی به بارسا برگردد. 
آن ها هم چنین دوست نداشــتند نیمار تیم کاتاالنی را ترک کند. در مراسم ازدواج مسی که جوالی 
201۷ برگزار شــد نیمار به بازیکنان بارسا گفت که تصمیم گرفته اســت بارسا را ترک کند. در مراسم 
سالگرد ازدواج سوارس بازیکنان دیگر بارسلونا هم چون جوردی آلبا و سرخیو بوسکتس نیز حضور 
داشتند. دیگو فورالن، دیگو گودین، مارتین کاسرس و لوگانو از دیگر میهمان های این جشن بودند.

فوتبال جهان

خســرو حیــدری را بایــد یکــی از بهترین و 
بی حاشــیه ترین بازیکنان تاریخ اســتقالل و 
فوتبال ایران نامید. بازیکنی که در استقالل به 
تمام آنچه در فوتبال بود رسید و در تیم ملی هم 
توانست با حضور در جام جهانی به این آرزوی 
بزرگ هر فوتبالیســت جامه عمل بپوشــاند. 
خسرو که از محبوب ترین بازیکنان تاریخ آبی 
پوشــان اســت بعد از خداحافظــی از فوتبال 
توانست با ســرعت باالیی مراحل مربیگری را 
طی کند. حیدری پس از کنار گذاشتن فوتبال 
بدون حاشیه و سر و صدا در مدت خیلی کوتاهی 
که نشــان از هوش باالی او در مربیگری دارد، 
توانسته مدارک عالی مربیگری را کسب کند. 
او  بالفاصله پــس از جدایی اش از فوتبال ابتدا 
توانست در کالس های مربیگری C آسیا حضور 
پیدا کند و پــس از آن بالفاصله در کالس های 
مربیگری B آســیا حضور پیدا کرد و توانست 
با نمرات باالیی در این کالس هــا به موفقیت 
برســد. یکی از نزدیکان حیدری به ورزش سه 
گفت: خسرو پس از آنکه مدارک مربیگری را 
در ایران کسب کرده به فکر حضور در کالس های 
مربیگری در اروپاست. اگرچه وی همین االن 
هم می تواند روی نیمکت لیگ برتر یا لیگ های 
دیگر بنشــیند و منع قانونی برای این موضوع 
ندارد؛ اما ترجیــح داده تا با حضــور در یکی از 
کالس های پیشــرفته اروپایی دانش خود را 
افزایش دهد تا بتواند بــا گذراندن کالس های 
پروفشــنال مربیگری فوتبال بــا قدرت کار 

مربیگری اش را شروع کند. 

در حاشیه

05

وز عکس ر

 سلطانی فر
 از» تاج« عیادت کرد

مهدی تاج از روز چهارشــنبه 
بــه دلیــل عارضه قلبــی، در 
بیمارســتان ایرانمهــر تهران 
بستری شده اســت. جمعه 
شب مسعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانــان بــه عیادت 

تاج رفت.

شوک دوم به کشتی وارد شد؛

 نحسی مصدومیت 
علیه ورزش اول کشور
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فرماندار اصفهان:

رعایت مر قانون در روند اجرای انتخابات ضروری است
معاون استاندار و فرماندار اصفهان در جلسه نحوه برگزاری و چگونگی تامین امکانات انتخابات، با 
اشاره به اهمیت برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری مردم، خاطرنشان کرد: انتخابات، 
رویکردی اساسی و بنیادین در کشور بوده و دارای قانونی جامع و متقن است. حسین سیستانی 
با بیان اینکه انتخابات با مشارکت مردم و دستگاه های مختلف برگزار می  شود، افزود: طبق ماده ۱۱ 
قانون انتخابات، همه دستگاه ها مکلفند براساس درخواست فرمانداران، بخشداران و هیئت نظارت، 
امکانات الزم را در اختیار آنان قرار دهند؛ چراکه تامین امکانــات و هزینه های انتخابات به تنهایی 
توسط دولت میسر نخواهد بود. وی با تاکید بر لزوم تامین منابع و بهره گیری از همه امکانات موجود 
در جهت برگزاری انتخاباتی مطلوب، افزود: با وجود  محدودیت های موجود درخصوص هزینه های 
انتخابات، اقدامات مقتضی پیرامون رفع این محدودیت ها، در دستور کار قرار دارد. سیستانی با اشاره 
به اهمیت نقش دستگاه های مختلف در برگزاری باشکوه انتخابات، تصریح کرد: همه دستگاه های 
اجرایی به خصوص آموزش و پرورش نقش کلیدی و تاثیرگذاری در روند اجرایی انتخابات داشته اند 
که اقدامات آنان شایسته تقدیر است. فرماندار اصفهان بر ضرورت رعایت مر قانون در روند اجرای 
انتخابات تاکید کرد و گفت: ما موظف به رعایت قانون، انجام هماهنگی های الزم و برقراری امنیت 

در روند اجرای انتخابات هستیم.

تاسیس پژوهشکده تاریخ شفاهی اصفهان دردست بررسی است
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر اصفهان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در بخشی 
از داستان یوسف پیامبر )ع(، یوسف از دوست خود که در حال آزادی از زندان است می خواهد که 
نزد خداوندگارت )فرعون( از من یاد کن؛ اما شیطان باعث می شود که آن دوست یادکردن یوسف 
نزد فرعون را فراموش کند و یوســف هفت ســال در زندان بماند، روایت و تعبیر دیگر آن است که 
چون یوسف برای رهایی از زندان به غیر خدا متوســل شد، مشمول فراموشی شد و هفت سال در 
زندان ماند. مهدی مزروعی با بیان اینکه مردمی که هویت خود را نشناســند زودباور می شــوند و 
اشــتباهات را تکرار خواهند کرد، ادامه داد: به هر روی می توان چنین نتیجه گرفت که »فراموشی« 
امری منفی و نامبارک اســت؛ گرفتاری امروز ما این است که تاریخ خود، شهر خود، آدم های شهر 
خود و قصه هایشان، مکان های شهر خود و قصه هایشان و عادات و رسوم خود را نمی شناسیم و از 
هویت خود آگاهی نداریم. وی اضافه کرد: آدم ها، مکان ها و عادات ما باید به درستی ثبت، پردازش 
و منتشر شــوند؛ بر همین مبنا ایده تاسیس پژوهشکده تاریخ شــفاهی اصفهان در حال بررسی 

جهت اجراست.

فرمانداری باید بودجه ای را برای تجهیز گرمخانه امید 
اختصاص دهد

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان براساس 
مصوبه شــورای عالی اداری، در قبال گرمخانه امید وظایفی برعهده دارد و طبق این وظایف محل 
اسکان، راه اندازی سیستم گرمایش، سرمایش و ایاب و ذهاب را تامین کرده است. حسن محمد 
حســینی با بیان اینکه تمام دســتگاه های دولتی باید در این زمینه همکاری کنند، خاطرنشــان 
کرد: شهرداری تنها دستگاه اجرایی نیست و همه ســازمان ها باید طبق قانون وظیفه خود را انجام 
دهند، درصورتی که عدم انجام وظایف دســتگاه های مســئول، باعث فشــار بیشــتری روی این 
گرمخانه شده اســت. محمدحسینی خاطرنشــان کرد: شــهرداری اصفهان هم معتقد است که 
 شرایط گرمخانه اســتاندارد نیســت و فرمانداری باید بودجه ای برای تامین و تجهیز این گرمخانه 

اختصاص دهد.

درخواست شهردار  اصفهان از شهروندان برای بازدید از  پروژه قطار شهری؛

زیر پوست شهر 

اســتفاده از حمل و نقل عمومی، یکی از        نرگس طلوعی
راهکارهــای مهم برای مقابلــه با معضل 
آلودگی هواست، راهکاری موثر که به کارگیری آن در بسیاری از شهرهای 
صنعتی جهان که با این معضل دســت و پنجه نرم می کرده اند، جواب 
داده است؛ اما در کشور ما به دلیل مشکالت متعدد در سیستم حمل و 
نقل عمومی تمایل به استفاده از این ناوگان از سوی شهروندان به چشم 
نمی خورد و جوالن ماشین های شخصی تک نفره در شهر را باید به نظاره 
نشســت. کمبود اتوبوس ها در خط ها، فاصله زمانی زیــاد میان تردد 
اتوبوس ها و تحت پوشش مترو نبودن بســیاری از مسیرهای شهر از 
جمله مسائلی است که می توان به عنوان دالیل اقبال کمتر شهروندان به 
وســایل حمل و نقل عمومی در شــهر از آنها نام برد. دالیلی که شهردار 
اصفهان آنها را رد نکرده ولی از تالش گســترده مدیریت شــهری برای 
گسترش خطوط مترو در نصف جهان و افزایش اتوبوس های بازسازی 

شده در مسیر خبر می دهد.
قدرت ا... نوروزیی که صبح دیروز در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
حاضر شده بود، به ارائه گزارشی از روند پیشرفت اجرای خط دوم متروی 
اصفهان پرداخت. شــهردار اصفهان در این برنامه با بیان اینکه بهترین 

و مطمئن ترین وســیله برای حمل و نقل و کاهش آلودگی هوا در شهر 
استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه مترو است، گفت: پروژه ساخت 
تونل خط دو مترو از ایســتگاه دارک تا ایســتگاه امام حسین )ع( در 
مجاورت میدان امام علی )ع( در مجموع نزدیک به ۲۲ درصد پیشرفت 

داشته و به زودی به یک چهارم حفاری مسیر خواهیم رسید.
نوروزی با بیان اینکه احداث تونل ایستگاه ها، سهم زیادی در پیشرفت 
احداث خط مترو دارد، افزود: احداث ایستگاه زینبیه به عنوان دومین 
ایستگاه خط دو ۷۳ درصد، ایستگاه عاشق اصفهانی به عنوان سومین 
ایستگاه ۷۴ درصد، ایستگاه عمان سامانی به عنوان چهارمین ایستگاه 
۴۶ درصد و ایستگاه الله واقع در میدان الله به عنوان پنجمین ایستگاه 
۵۰ درصد پیشرفت داشته که همه این آمارها بسیار امیدوارکننده است.

وی تاکید کــرد: تمام کســانی که با کارهای عمرانی ســنگین آشــنا 
هســتند می دانند اتفاقات خوبی در مترو رقم خورده که حاصل تالش 
 کارکنان زحمت کشــی اســت که با تمام وجود زیر زمین کار و فعالیت 

می کنند.
درخواست شهردار اصفهان از شهروندان برای شرکت در تورهای بازدید از 
پروژه های عمرانی در زیر زمین شهر و مشاهده تالش بیش از ۱۰۰۰ نفر از 

سربازان پرتالش انقالب عمرانی و عرصه آبادانی اصفهان بخش دیگری 
از صحبت های نوروزی در این برنامه بود.

شــهردار اصفهان در این برنامــه به ارائه گزارشــی از روند بازســازی 
اتوبوس های شــهری نیز پرداخــت و گفت: ۲۰۰ میلیــارد تومان اوراق 
مشارکت شهرداری اصفهان نقد شــده که قرار است در خطوط BRT و 

برای خرید اتوبوس هزینه شود.
 نوروزی با بیان اینکه در شرایط کنونی با توجه به تحریم ها خرید اتوبوس 
از کارخانجات داخلی بسیار مشکل است؛ اما در تالش برای بازسازی و 
نوسازی اتوبوس های شهر هستیم تا شرایط را مساعد کنیم، اظهارکرد: 
طی یک سال گذشته در راستای بازســازی اتوبوس های شهر اقدامات 
بسیار خوبی انجام شــده به طوری که تعدادی از اتوبوس ها بازسازی 
شده، تعدادی در حال بازسازی اســت و برای نوسازی تعدادی دیگر 

قرارداد منعقد شده که تا پایان سال انجام شود.
شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد، طی  روزهایی که آلودگی هوا نفس 
شهروندان را به شــماره انداخته و سیاهی هم چون چتری تمام شهر را 
در برگرفته، مجموع اقدامات انجام شده بتواند به رفع مشکل آلودگی 

هوا کمک کند.

»هم اندیشی« ابزاری  حدیث زاهدی
برای دستیابی به تعداد 
بیشــتری از عقاید یک گروه از افراد، در مدت زمانی 
کوتاه است که می تواند ارزش فراوانی برای شناسایی 
فرصت هایی همچون مقابله با مسائل و مشکالت و 
حل مسئله داشته باشد.در همین راستا دومین جلسه 
هم اندیشی شهرداراصفهان به همت روابط عمومی 
این مجموعه با چندتن از فعاالن رســانه ای در دفتر 
شهردار برگزار شد. سعی بر کاهش فاصله بین شهردار 
اصفهان با اصحاب رسانه، تولید محتوا و ارائه راهکار در 
کنار نقد منصفانه در جهت پیشبرد اهداف و بررسی 
مشکالت و معضالت شهری از مواردی مهمی بود که 
در این جلسه به آن پرداخته شد.نوروزی با اشاره به 
اینکه از ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس، ۹۰۰ اتوبوس در سطح 
شهر تردد می کنند ، اظهار داشت: ۲۰۰ میلیارد پول نقد 
جهت خرید اتوبوس در صندوق موجود اســت ولی 
تولید کنندگان نه اتوبوس دارند و نه به علت تحریم ها 
شرایط تولید آن را دارند. با آلمان هم مکاتباتی صورت 
گرفت که به جهت تکریم رونق تولید از آن صرف نظر 
شد و این  یکی از مشکالتی است که شهرداری با آن 

مواجه است.شهر دار اصفهان با بیان اینکه حقوق و 
عدالت شهروندی برای مسئولین شهری بسیار مهم 
اســت، ادامه داد: این موضوع باعث می شــود که 
برابری فضای شــهری اتفاق بیفتد و توزیع متوازن 
امکانات در تمام شهر انجام  شود. وی افزود: کمک به 
حل آلودگی باعث  کاهش ترافیک و کاهش تصادفات 
شده است، این سیاست ها باید حتما در شهر نهادینه 
شود. یکی از اقداماتی که شهرداری نسبت به آن توجه 
ویژه ای دارد، پروژه  مترو اســت که از دورترین نقاط 
شهری کلید خورده و مبلغی بالغ بر ۲۰۰۰ میلیاردتومان 
در این دو ســال هزینه شــد تا در راســتای عدالت 
اجتماعی و رفاه مردم گام های مهمی برداشته شود.

نوروزی در خصوص مشارکت مردم در جامعه تصریح 
کرد: در برنامه ۱۴۰۵ از اهل فن،  کمک گرفته  شده و در 
برنامه نویسی همه مشــارکت دارند. برنامه جامع 
اصفهان با رویکرد مشارکت مردم تدارک دیده شده 
که مسئله محور است و باید نظرات مردم لحاظ شود. 

در همین راســتا ۵۴ نشســت با تمامی نخبگان و 
صنوف برگزار شد  همچنین جلسه ای با تمام اقشار 
جامعه در دبیرستان بهشت آیین ترتیب داده شد که 
سنجش پذیری و برنامه ریزی دقیق علمی در عمل 

را در پی داشت.
نوروزی تــاب آوری اجتماعــی را افزایش ظرفیت 
جامعه برای مقابله با حوادث یا برگشت پذیری فوری 
افراد به قبل از حادثه دانست و تاکید کرد: مسئولین 
و مردم باید بتوانند در گفت وگوها ونقدها تاب  آوری 

خود را افزایش دهند.
نوروزی در پایان نقش شــهرداران در شرایط تحریم 
را تاثیر گــذار عنوان کــرد و گفت: باید بــه این نکته 
توجه داشــت که دولت هــا تحریم می شــوند ولی 
ملت ها نه. بــا عنایت به ۱۱۳ خواهــر خوانده ایران، 
شهرداری ها می توانند راه مقابله با تحریم ها باشند و 
با اجرایی کردن دیپلماسی شهری می توان به ایجاد 

زیرساخت هایی برای آیندگان دست یافت.

شهردار اصفهان:

شهرداری ها می توانند راه مقابله با تحریم ها باشند

طی یک سال گذشته در راستای بازسازی اتوبوس های شهر 
اقدامات بسیار خوبی انجام شده به طوری که تعدادی از اتوبوس ها 
بازسازی شده، تعدادی در حال بازسازی است و برای نوسازی 

تعدادی دیگر قرارداد منعقد شده که تا پایان سال انجام شود

ثبت اصفهان در نمایشگاه »کوچه های هفت پیچ«
کانون عکس انجمن ســینمای جوانان اصفهان با تعریف پــروژه ای به نام »ثبت اصفهــان« بر مبنای 
مستندسازی مناظر شــهری، خیابان ها، محله ها و کوچه های شــهر اصفهان قصد دارد ما را از فراموشی 
نجات دهد تا دیگر از اینکه چهره چهارباغ یا برخی دیگر از خیابان های اصفهان بدون اینکه مجموعه عکس 
منسجمی از آنها وجود داشته باشد دست خوش تغییرات اساسی شد، حســرت نخوریم. این پروژه با 
حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از ســال گذشته کلید خورد و در فاز اول 
آن، ۲۹ عکاس در کوچه پس کوچه های خیابان مســجد سید و محالت پشــت بارو، درب کوشک، باب 
همایون، علی قلی آقا، بیدآبــاد و پاچنار راه 
افتاده و آدم ها، مکان ها و مشاغل را در قاب 
دوربین ثبت کردند که حاصل آن نمایشگاه 
»کوچه هــای هفت پیچ« شــده که در آن 
عکس هایی از مشاغل، فرهنگ عامه، پرتره 
و مردم نگاری، مســتند اجتماعی و مناظر 
شــهری این خیابان به نمایــش درآمده 
است. فراز آهنین، مهســا اتحادی، فروغ 
اشــکانیان، ریحانه اکبری، ملیحه امینی، 
زهرا انالــی، حمیدرضا بانــی، گالره بهداد، 
رخساره پورحیدر، امیر ترکان، نیره حاجیان، شیرین حمیدی، فرزانه خسروی، افسانه راست قلم، سمیه 
رحمانی، مهشاد رضوی، فاطمه شاهی، مریم شیخ بهایی، ناهید طوقی عشــق، فرزانه عبدی نیان، علی 
عظیمی، سودابه عمرانی، محدثه غالمی، مریم فرخیان، زهرا کاظمی، مریم کرمی، مهسا مطیع، مهرزاد 
مقصودیان و مریم نکویی مهر پروژه ثبت اصفهان را در فاز نخست همراهی کرده اند و این پروژه قرار است در 
آینده به سراغ دیگر محالت و خیابان های اصفهان هم برود. رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در آیین گشایش نمایشگاه »کوچه های هفت پیچ« در موزه هنرهای معاصر اصفهان، 
آن را تالشی هدفمند برای ثبت و ضبط زندگی روزمره از نگاه دوربین نامید. به گفته محمد عیدی، محالت 
اصفهان قصه های بلند این بوم کهنسال هستند و این قصه هنوز ادامه دارد. این محالت پیوندهای ظریفی 
با هسته اصلی شهر داشتند و نمایانگر وحدت در کثرت بودند و بن مایه شکل گیری هویت شهر اصفهان 
در خالل هزاره های تاریخی هستند. وی در ادامه به سراغ اصطالح امر روزمره رفت و افزود: امر روزمره که 
گاهی آنها را نادیده می گیریم و نمی بینیم، در واقع پرسشی از بدیهیات و گفتن از ملموس ترین هستی های 
اجتماعی است و دایره آن از فلسفه به هنر هنرمندان نیز کشیده شده است. امر روزمره آن قدر ملموس و 
پرتکرار بوده که چشم ما به وجود آن عادت کرده است. معاون فرهنگی شهردار اصفهان، امر روزمره را یکی از 

پیچیده ترین و مبهم ترین مسائل جهان اجتماعی دانست که شایسته ثبت و ضبط است.

اجرای قطعات نوستالژی در هنرسرای خورشید
مدیر باغ تجربه گفت: کنسرت گروه ُکر شهروندان ارشــد با عنوان »آوای نصف جهان« از سوی باغ 
تجربه وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، ۱۰ دی ماه ساعت ۱۸ در 
هنرسرای خورشــید به اجرای برنامه می پردازند. فهیمه کدخدایی،  با بیان اینکه گروه آوای نصف 
جهان سال ها به صورت آماتور تمرین می کردند، افزود: این گروه از یک سال پیش شکل جدیدی 
به خود گرفت و تمرینات خود را زیر نظر »مازیار زارع« استاد و دانش آموخته دانشگاه صدا و سیما 
به صورت حرفه ای برای این اجرا آغاز کرد. مدیر باغ تجربه اظهار داشت: این گروه ۴۲ نفره به همراه 
۳ خواننده و ۸ نوازنده با اعتماد به نفس کامل و شــناخت موســیقیایی الزم، ۱۰ قطعه از شعرهای 
نوستالژی قدیمی را اجرا می کنند. کدخدایی افزود: ورود به این کنسرت برای عموم رایگان است که 
عالقه مندان به منظور برنامه ریزی درست، باید برای شرکت در آن از باغ تجربه واقع در کنارگذر اتوبان 

صیاد شیرازی جنب پارکینگ شماره ۴، بلیت ورودی تهیه کنند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهاخبار

تجهیز کلیه ایستگاه  های 
بازیافت شهر به دستگاه 

شارژ اصفهان کارت
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: با توجه بــه تمایل برخی 
از شــهروندان جهت شــارژ اصفهان کارت در 
ازای تحویل پســماندهای خشــک و انجام 
این رویه در ســنوات قبل، در راســتای جلب 
مشارکت بیشتر شهروندان و همچنین ایجاد 
رضایت در آن ها، کلیه ایستگاه های شهر اصفهان 
به دســتگاه های جدید شــارژ اصفهان کارت 
مجهز شــده اســت. محمد صادقی تصریح 
کرد: دستگاه های جدید نسبت به مدل های 
قدیمی که در گذشته در ایســتگاه ها موجود 
بود، کارآمدتر بــوده و ضمن قابلیت اتصال به 
اینترنت، دارای سرعت باالتر و کارایی بیشتری 
هســتند. وی در خصوص نرخ شارژ اصفهان 
کارت در ازای پســماند خشک تحویلی، بیان 
کرد: از ابتدای دی ماه سال جاری شهروندان 
در ازای تحویل هر کیلو گرم پســماند خشک 
می  تواننــد ۳۵۰ تومان اصفهــان کارت خود 
را شــارژ کنند. سرپرست ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان به ارائه آموزش های 
الزم در این زمینه، به متصدیان ایستگاه های 
بازیافت هم اشاره کرده و افزود: در این راستا 
جلســه ای با حضور معاون اجرایی شــرکت 
اصفهــان کارت و متصدیــان ایســتگاه های 
بازیافت برگزار شــد تا نحوه کار با دســتگاه 
و شــارژ اصفهان کارت شــهروندان به آن ها 
آموزش داده شــود. صادقی عنوان کرد: این 
دوره طی دو روز برای متصدیان ایستگاه های 
بازیافت در دو بخش شــرقی و غربی شــهر 
اصفهان برگزار شــده و پس از این شهروندان 
می توانند با شــارژ اصفهان کارت خود در ازای 
تحویل پســماند خشــک، از این کارت برای 
مواردی مانند اتوبوس، متــرو، پارکینگ ها و 
سایر اماکن عمومی استفاده کنند. وی خاطر 
نشان کرد: در این طرح ۷۴ ایستگاه بازیافت 
شهر صاحب دستگاه های جدید شارژ اصفهان 
کارت شــدند و از این به بعد همه شهروندان 
می توانند به جای دریافت اقالم هدیه، کارت 

خود را برای کاربردهای مختلف، شارژ کنند.

مهدی غالمی – شهردار گلدشتم الف:703311

آگهی مزایده عمومی
شهرداری گلدشت به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد عملیات جمع آوری اقالم بازیافتی شهروندان از درب منازل را به صورت هوشمند به مدت یک 
سال از طریق برگزاری مزایده عمومی برگزار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند همه روزه در ساعات اداری به جزء ایام تعطیل از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ جهت 
دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهرداری گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. 

تلفن: ۰۳۱-۴۲۲۳۲۰۰۶-۷ 

نوبت دوم

شهرداری محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوزهای شماره ۹۸/۱۹۳ مورخ ۹۸/۷/۲۱ و ۹۷/۵۶۱ مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ و ۹۸/۷۹ مورخ ۹۸/۴/۱۶ شورای محترم اسالمی 
شهر محمدآباد نسبت به فروش تعداد ۳ پالک زمین با کاربری مسکونی و یک پالک زمین با کاربری تجاری با مشخصات ذیل اقدام نماید.

 

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده، دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ به شهرداری محمدآباد مراجعه نمایند.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۹

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز دوشنبه  مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ 
تلفن تماس: ۴۶۶۵۲۵۴۱-۰۳۱ و ۰۳۱-۴۶۶۵۲۴۶۵ 

آگهی مزایده فروش زمین نوبت اول )چاپ اول(
شهرداری محمدآباد

حسین دهقان – شهردار محمدآبادم الف:712996

آدرس محلسپرده شرکت در مزایدهقیمت کل کارشناسی پالک )ریال(کاربریمساحت/ متر مربعشماره پالکردیف
شهرک شهید بهشتی- مسکن مهر16/100/000 ریال322/000/000مسکونی1197178/87
شهرک شهید بهشتی- مسکن مهر11/550/000 ریال231/000/000مسکونی2369165
بافت قدیم- کوچه شهید جعفری منش391/000/00019/550/000مسکونی3-339/75
بلوار امام خمینی)ره( – روبروی دبیرستان خدیجه کبری )س(22/112/500 442/250/000تجاری42330/50
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دانشجویان زیادی ممکن است   مینا حمیدی
تصمیــم بگیرنــد همزمان با 
درس خواندن، کار هم بکنند و برقــراری تعادل درس و کار 
شاید برای این عده قدری مشکل باشــد. تفاوتی نمی کند 
شغل شما به عنوان یک دانشجوی تمام وقت یا پاره وقت 
باشد. به هرحال برقراری این تعادل به مهارت احتیاج خواهد 
داشت. بعضی ها این مهارت را دارند و بعضی ها هم احتیاج 
به راهنمایی بیشتری دارند. در این مطلب نکته هایی را برای 
مدیریت بهتر زمان معرفی می کنیم  که مطمئنا بسیار موثر 

خواهند بود.

انگیزه خود را برای برقراری تعادل بین درس و کار پیدا کنید
حتما علت خوبی دارید که هــم درس می خوانید و هم کار 
می کنید. ولی گاهی الزم است حتما این دلیل را به خودتان 
بارها و بارها یادآوری کنید. در اطراف شما اشخاص زیادی 
وجود دارند که مجبور نیســتند مثل شما هم درس بخوانند 

و هم کار کنند.
 شاید مانند شــما دچار فشارها و اســترس های ناشی از 
پرکاری نباشــند و یا شاید هم به شــما حسادت می کنند. 

ولی به آن ها توجهی نکنید و با خودتان رو راست باشید. چرا 
شما هم مانند آن ها یک زندگی راحت تر را انتخاب نکردید؟ 
هدف شــما هر چیزی می تواند باشد. شــاید نمی خواهید 
زیر بار قرض و وام های دانشــجویی بروید. شاید خانواده 
شما نمی تواند خرج تحصیل شــما را بدهد. شاید هم شما 
مجبورید به خانواده خودتان از نظر مالی کمک کنید. ممکن 
است هدفی خیلی بزرگ در ســر داشته باشید. هدف شما 
هر چیزی که باشد باید برایش بجنگید و تعادل درس و کار 

را برقرار کنید.

یک برنامه درسی و کاری تنظیم کنید 
و بر اساس برنامه پیش بروید

برنامه ریزی روزانه شــیوه بسیار خوبی اســت برای اینکه 
بتوانید اولویت هایتان را پیدا کنید و ببینید چه قدر وقت الزم 
دارید که تمام کارهای خویش را به انجام برسانید. هر چه قدر 
برنامه دقیق تر و جزئی تر نوشته شود، بیشتر ممکن است که 
به آن عمل کنید. در ضمن مطمئن شوید که تمام ساعت های 
کاری و کالســی، زمان های مطالعــه و قرارهای کاری و هر 
مورد پراهمیت دیگر را همراه با تاریخ دقیق آن یادداشــت 

کنید. از این طریق می توانید ببینیــد دقیقا چه زمانی وقت 
آزاد دارید تا برای اوقات فراغت و زندگی اجتماعی خویش 
هم برنامه ریزی کنید. در پایان برای آســانی کار می توانید 
 هر وظیفه یــا عملی را که باید انجام دهیــد، با رنگ خاصی

 طراحی  کنید.

وقت های تلف شده را حذف کنید
سعی کنید کمتر در راه دانشــگاه یا محل کار باشید. ممکن 
است ناچار شوید برخی از سرگرمی هایتان را تا آخر تحصیل 
حذف کنید یا کاهش دهیــد. کمتر پای تلفن بنشــینید و 
کمتر فیلم و ســریال ببینید. ممکن اســت حتــی ناگزیر 
شــوید دیگر بازی کامپیوتری انجام ندهیــد )البته تنها تا 
پایان تحصیل( یا شــاید فرصــت نکنیــد مطالعه اضافی 
داشته باشید. شــاید ناچار شــوید قید برخی از مهمانی ها 
و حتی آدم ها را بزنید. از همه مهم تر ممکن اســت مجبور 
باشید از رســانه های اجتماعی و دنیای مجازی برای چند 
وقتی جدا شــوید. تمامی این ها را شــما تعیین می کنید. 
 مقصود شــما حتمــا ارزش این همــه ازخودگذشــتگی

 را دارد.

آشپزی

 کیک وانیلی
 با  کرم فندق

مواد الزم: آرد 1/5 پیمانه، شکر یک پیمانه، تخم مرغ 4 عدد، روغن مایع یک  
پیمانه، شیر یک پیمانه، وانیل خالص نصف قاشق چای خوری، بیکینگ پودر یک  

قاشق چای خوری، شکالت تیره و شیرین 120 گرم، شیر  نصف پیمانه، نشاسته ذرت یک 
قاشق چای خوری، زرده تخم مرغ 2 عدد ، خامه صبحانه 100 گرم، فندق خرد شده 50 گرم

طرز تهیه: تخم مرغ ها و وانیل را در یک ظرف ریخته و به مدت 5 دقیقه با همزن مخلوط کنید. 
سپس شکر را کم کم به مخلوط اضافه و هم بزنید. مواد شیر و روغن مایع را نیز به ظرف اضافه 

کنید و یک دقیقه هم بزنید. آرد و بیکینگ پودر را نیز به مواد اضافه و با لیسک مخلوط کنید تا مواد 
یکدست شود. قالب کیک را کمی چرب کنید و مواد کیک را درون آن بریزید. فر  را در دمای 180 درجه 

سانتی گراد تنظیم کرده و یک ربع صبر کنید تا  گرم شود. قالب کیک را به مدت 45 دقیقه در فر 
بگذارید تا آماده شود. برای تهیه کرم فندق نیز که مواد را جداگانه در ادامه آورده ایم، باید ابتدا 
شکالت شیرین را در ظرف جداگانه ذوب کنید. سپس تمام مواد شیر، نشاسته ذرت، زرده 

تخم مرغ، شکر، خامه صبحانه و فندق خرد شده را در این ظرف جداگانه ریخته و خوب 
مخلوط کنید تا مواد یکدست شود. ظرف مواد را  روی حرارت مالیم بگذارید و بعد 

از این که کمی گرم شد، شکالت ذوب شده را به آن اضافه کنید. مواد 
را مداوم هم بزنید تا غلیظ شود. بعد از آماده شدن کرم 

فندق آن را روی کیک بریزید و میل کنید.

چگونه بین کار  و درس تعادل برقرار کنیم؟

 مطرب، رکورد فروش »متری شیشخبر
فیلمبرداری انیمیشن محبوب  و نیم« را پشت سر گذاشت

»کرودز 2« به پایان رسید »مطرب« با عبور از مرز 28 میلیارد تومان، تا کنون پرفروش ترین 
فیلم سال 13۹8 شده است. بعد از آن، »متری شیش و نیم« و 
»رحمان 1400« قرار دارند. فیلم »مطرب« به کارگردانی مصطفی 
کیایی در هفتمین هفته اکرانش توانســت با پشت سر گذاشتن 
»متری شــیش و نیم«، عنوان پرفروش ترین فیلم ســال را از 

آن خود کند. 

فیلمبرداری نسخه دوم انیمیشن پرفروش و پرطرفدار »خانواده 
کرودز« به نویسندگی و کارگردانی »کرک دمیگو« به پایان رسید. 
با اعالم کمپانی دریم ورک انیمیشــن، انیمیشــن »کرودز 2« 8 
سپتامبر سال 2020 اکران بین المللی خود را از سینماهای آمریکای 
شمالی آغاز خواهد کرد. »نیکوالس کیج«، »اما استون«، »رایان 
رینولدز« و »کالریس لیچمن« بازیگران این  انیمیشن هستند.

نشست مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان با معاونین و رؤسای ادارات راه 
وشهرسازی شهرستان ها با موضوع بررسی مجموعه اقدامات انجام شده در 

خصوص طرح اقدام ملی درسطح استان برگزار شد. 
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان، علیرضا 
قاری قرآن در جمع معاونین و رؤسای ادارات راه وشهرسازی شهرستان ها که 
با هدف بررسی مجموعه اقدامات انجام شــده در خصوص طرح اقدام ملی 
درسطح استان برگزار شد، بر پیگیری به ثمر نشستن این طرح در استان تاکید 
داشت و گفت: این طرح به عنوان یک سیاســت کالن در تامین مسکن مردم 
به عنوان یک طرح ملی در کشور مطرح است که الزم است در شهرستان ها به 
صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد تا ضمن تامین زمین مناسب برای این امر، 
اقدامات منتج به نتیجه شده و با بهترین امکانات کار احداث انجام پذیرد. وی 
با تاکید بر اینکه کاری مفید است که  مثمر ثمر واقع  شود، اظهار داشت: قطعا 
باید از تجربیات قبلی اســتفاده کرد تا راندمان کار باال برود؛ لذا در طرح اقدام 
ملی نباید کار بیهوده و حجیم باشــد بلکه باید اقداماتی انجام شــود که مورد 
اســتفاده مردم قرار گیرد و نتایج آن به مردم و شهرستان برگردد. قاری قرآن 
افزود: نتایج فعالیت ها در حوزه های مختلف این اداره کل مســتقیم به مردم 
بر می گردد و باید در حفظ و حراست از بیت المال به ویژه اراضی دولتی و ملی 
 صیانت شود و با تالش مضاعف در این زمینه از تصرف اراضی دولتی جلوگیری

 به عمل آید. 
وی خاطر نشــان  کرد: در طرح اقدام ملی ســاخت مســکن، بایــد تعامل و 
هماهنگی با بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شناســایی اراضی دولتی و تامین 
زمین با کاربری های مســکونی و مرتبط در شهرستان ها مورد توجه قرار گیرد. 
قاری قرآن از توجه به حقوق شهروندان در طول اجرای طرح اقدام ملی صحبت 
کرد و گفت: مشکالت و سواالت احتمالی از سوی شهروندان الزم است مورد 

پیگیری قرار گیرد و در این زمینه در نظر اســت تا کمیته ای به منظور پیگیری 
اقدامات انجام شده در سطح استان تشکیل شود. این مقام مسئول تصریح 
کرد: از 400 هزار واحد مسکن مهر کشور سهم اســتان اصفهان 70 هزار و 780 
واحد مسکونی اســت که در شــهرهای باال و زیر 100 هزار نفر جمعیت 2۹280 
واحد، در فوالدشهر 16000 واحد، در بهارســتان 22500 واحد و در شهر مجلسی 
3000 واحد احداث خواهد شد که در مرحله اول ثبت نام از متقاضیان در 5۹ شهر 
اســتان 25 هزار و 165 نفر ثبت نام کرده اند. وی به اقدامات در راستای طرح 
اقدام ملی مسکن اشاره داشت و بیان داشت: تنظیم تفاهم نامه با بنیاد مسکن 
برای 12121 واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن، شناسایی و تامین زمین به 
میزان 722 هزار و ۹23 متر مربع برای 7165 واحد مسکونی، ابالغ دستورالعمل 
واگذاری زمین به ادارات راه و شهرســازی شهرســتان جهت واگذاری زمین 
برای احداث 4425 واحد در 47 شهر استان به صورت اجاره ۹۹ ساله به بنیاد 
مسکن، ابالغ دستورالعمل واگذاری به ادارات راه وشهرسازی شهرستان جهت 
واگذاری زمین برای احداث 1740 واحد در 7 شــهر استان به صورت فروش 
اقساطی به بنیاد مسکن، انعقاد قرارداد 1000 واحد مشارکتی در شاهین شهر 
با بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شــروع عملیات اجرایی، برنامه ریزی برای 
تامین و واگذاری زمین برای اقشــار ویژه به میزان 6۹87 واحد، برنامه ریزی 
برای تهیه طرح آماده سازی فاز 1 و 2 به میزان 423 هکتار در 10 شهر استان از 

جمله این اقدامات است. 
قاری قرآن، به سهمیه اقشــار ویژه نیز اشاره کرد و گفت: سهمیه اقشار ویژه در 
شهرهای باالی 100 هزار نفر جمعیت 51۹4 واحد و در شــهرهای زیر 100 هزار 
نفر 17۹3 واحد مسکونی و در قالب طرح اقدام ملی دیده شده است. گفتنی 
است؛ رؤسای ادارات راه وشهرسازی نیز در این نشست اقدامات انجام شده در 

خصوص طرح اقدام ملی را در شهرستان ها تشریح کردند.

ذوب آهن اصفهان به عنوان بنیانگذار صنعت فوالد کشــور با توجه به داشتن 
نقش محوری در توسعه صنعتی کشور، همواره توانسته است در مسیر تامین 
نیازهای مصرف داخل محصوالت فوالدی و افزایــش تنوع آن ها و همچنین 
به دســت آوردن ســهم قابل توجهی از بازارهای صادراتی، گام بردارد. علیرضا 

رضوانیان، مدیــر تولیدات کک و مواد 
شــیمیایی با بیان این که گام دوم 
جمــع آوری و حــذف آالینده های 
باتری شــماره سه کک ســازی با 
موفقیت به اتمام رســید، گفت: با 
رگالژ باتری شــماره ســه، درهای 
کامال بومی ســازی شده فلکسیبل 
در ســمت جنوبی نصب و مورد بهره 
برداری قرار گرفت. وی، این پروژه 
را سنگین و قطعات به کار رفته در هر 
در را بیش از 738 قطعه عنوان کرد 
و افزود: بیش از هزار نفر در طراحی، 
ساخت و نصب درهای فلکسیبل در 

کارگاه های مدل سازی، ریخته گری، اســکلت فلزی، ماشین کاری، عملیات 
حرارتی و ... مشارکت داشــتند. رضوانیان تاکید کرد: همه ما به متخصصان و 
نیروهای توانمند و کارآمد ذوب آهــن می بالیم که از عهده چنین پروژه بزرگی 

به خوبی بر آمدند.

نقش مهندسی نت مکانیک، ستودنی است
 در این پروژه بزرگ، واحدهای پشــتیبانی تولید به ویژه مدیریت مهندســی 
نت در حفظ آماده به کاری تجهیزات خطوط تولیــد و پویایی و ارتقای جایگاه 

ذوب آهن در کشور همواره اثرگذار و ســتودنی بوده است. سید وحید رضوی، 
مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات )مهندســی نت مکانیک( 
در این خصوص گفت: بخش عمده ای از قطعــات و تجهیزات مکانیکی ذوب 
آهن اصفهان بومی سازی شــده اســت و مابقی نیز به جز  اندکی که در حال 
حاضر امکان تامین آنها در داخل کشور 
وجود ندارد، با توجه به دســتیابی به 
دانش فنی وتکنولوژی ساخت آن ها 
در کارخانه، به دلیل محدودیت های 
تجهیزاتی و بعضــا ترافیک کاری در 
این مهندســی، از طریق سازندگان 
توانمند داخل کشــور بومی ســازی 
و تامین می شــوند. مدیر مهندسی 
نت، با بیــان اهمیت و حساســیت 
موضــوع حفــظ محیط زیســت و 
نقش اساسی آن در توســعه پایدار 
و تاکیدات و حمایت های مدیرعامل 
ذوب آهــن اصفهان در ایــن رابطه، 
افزود: مهندسی نت در سال جاری با برنامه ریزی منسجم و دقیق نسبت به 
ساخت و مونتاژ و تحویل 74 مجموعه درب فلکسیبل )سمت جنوب باتری 3 
بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی( سهم بسزایی داشته، به نحوی که نتایج 
موفقیت آمیز آن بازتاب بسیار گسترده و افتخار آمیزی برای ذوب آهن اصفهان 
داشته است. وی همچنین اعالم کرد: ســاخت 74 مجموعه درب فلکسیبل 
)سمت شمال باتری( نیز شروع شده که امید است تا بهار سال آینده به پایان 
 برسد و ان شاءا.. منجر به رفع آلودگی های زیســت محیطی در این بخش از

 ذوب آهن شود.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

ضرورت پیگیری جهت به ثمر نشستن طرح اقدام ملی در سطح استان
گام دوم جمع آوری و حذف آالینده های باتری شماره سه کک سازی با موفقیت به اتمام رسید

رشد 30 درصدی صادرات ذوب آهن طی  9 ماهه سال 98

صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان طی ۹ ماهه سال ۹8، 877 هزارتن است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته )676 
هزارتن( رشد 30 درصدی را شاهد بود. پیش بینی می شود صادرات ذوب آهن تا پایان سال جاری به حدود یک میلیون و 200 هزار 
تن برسد. بنابر  این گزارش بازارهای هدف این شرکت از 1۹ کشور در سال ۹7 به 23 کشور در سال ۹8 رسیده که بیشتر کشورهای حوزه 
خلیج فارس، آفریقا، اروپا و حوزه CIS را شامل می شود. همچنین تولید فوالد خام در ذوب آهن طی ۹ ماهه ۹8 یک میلیون و 770 
هزارتن است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و 6۹0 هزار تن بوده که بیش از 4 درصد رشد داشته است. ذوب آهن 

اصفهان از سال ۹7 تا به امروز به تمام تعهدات ارزی خود عمل کرده است.
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